
                                                                         

  

Nitro Química segue inovando e apresenta lançamentos 

na Abrafati 2017 

O estande da companhia estará localizado na Avenida B com a Rua 7 

A Nitro Química, principal produtora global de nitrocelulose e especialidades químicas 

a base deste produto e com forte atuação no mundo todo, lança na Abrafati 2017 

duas novidades que reforçam o compromisso da companhia em oferecer um portfólio 

cada vez mais completo aos clientes simplificando seus desafios diários. Os 

lançamentos serão as linhas NQ SYSTEM+ série 1000 - de sistemas intermediários 

de resinas para tintas de impressão - e NQ PURPACK - de adesivos de laminação -

, ambos para o segmento de embalagens flexíveis. 

 

Os lançamentos são frutos do continuo investimento da companhia em pesquisa e 

inovação e na compreensão das necessidades de seus clientes. Integrando o portfólio 

de soluções, a linha NQ SYSTEM+ série 1000 contempla sistemas intermediários 

de resinas para a formulação de tintas de impressão e é composta pela combinação 

de nitrocelulose e resina poliuretânica (PU), que é a principal base tecnológica das 

tintas para flexografia e rotogravura no mundo. A linha de produtos consolida e 

potencializa os benefícios das duas resinas e permite aos clientes otimizar operações, 

simplificar processos e atenuar custos logísticos. 

 

Já a linha de adesivos para laminação de embalagens flexíveis, NQ PURPACK, 

atende diversas exigências de performance, desde embalagens do tipo snacks até 

retortable. Além de entregar resistências térmica, química e mecânica, os produtos 

são totalmente compatíveis com diferentes tecnologias de aplicação. 

 

Os clientes encontram adesivos solventless, linha sem solvente, de rápida aplicação, 

com excelente custo benefício e que auxilia na redução de impactos ambientais, e 

também a linha solvent based, que abrange adesivos com ampla oferta de aplicações, 

boa 'maquinabilidade' e alto tack inicial que entrega alta força de laminação às 

embalagens flexíveis. 

 

A Nitro Química conta também em seu portfólio com diversos produtos à base de 

nitrocelulose para a formulação de tintas de impressão para o segmento, 

contemplando as linhas NQ COTTON, que permite aos clientes acesso a diversas 

variações da nitrocelulose industrial no formato sólido umectado; NQ SOLVE, que 

contempla soluções customizadas que permitem a nossos clientes formulação 

imediata de vernizes e bases; NQ SYSTEM, que conta com sistemas desenvolvidos 

para conferir maior elasticidade e aderência a tintas e vernizes a base de 

nitrocelulose. 



 

A empresa aposta no desenvolvimento de soluções que simplificam a vida de seus 

clientes, sempre mantendo os elevados padrões de qualidade e os mais rigorosos 

parâmetros de segurança e sustentabilidade, pilares que sustentam a atuação da 

companhia ao longo de seus 82 anos de mercado. 

 

Localização do estande: Avenida B com a Rua 7 

 

  

Mais informações para a imprensa: 

 

Grupo CDI Comunicação e Marketing  

 

Jorge Valério – Tel. (11) 3817-8002 – jorge@cdicom.com.br 
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