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Rhodia lança inovações para o segmento de coatings
na região da AL
Empresa inicia produção no Brasil de novas linhas de monômeros funcionais e de
umectantes
São Paulo, 03 de outubro de 2017 - A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está
iniciando a produção no Brasil do Sipomer® SR, um monômero funcional que aumenta
a lavabilidade de tintas decorativas com alto PVC (conteúdo de pigmentos e cargas por
volume), com o objetivo de atender às necessidades dos clientes da América Latina,
que buscam produtos adequados à realidade econômica-social da região. A novidade é
um dos destaques da participação da empresa na edição de 2017 da Abrafati (de 03 a
05 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista).
Produzido na moderna unidade industrial de Itatiba (SP), o Sipomer® SR foi
especialmente desenhado para as condições da região. “Esse é produto muito
importante para mercados como da América Latina e da Ásia, onde são muito
empregadas as tintas com alto PVC, como verificamos nas linhas standard e
econômicas de diversos fabricantes de tintas destas regiões”, informa Kátia Braga,
diretora regional de Coatings da Solvay Novecare América Latina. “Em períodos menos
aquecidos da economia, nós temos de redobrar os esforços para oferecer soluções que
aliem inovação a custos competitivos”, observa Kátia Braga.
Nesse sentido, a empresa tem trabalhado permanentemente para oferecer aos clientes
novas soluções, em um processo que por vezes resulta na criação e desenvolvimento
de produtos locais. O caso mais recente é o Rhodoline® 3900, um umectante
desenvolvido e fabricado no Brasil, que foi especialmente criado para atender as
exigências do mercado por um umectante APE Free (livre alquifenóis), zero VOC
(compostos orgânicos voláteis) e principalmente com custo competitivo.
No campo dos umectantes, a empresa conta agora com o reforço do portfólio da Cytec,
empresa adquirida pelo Grupo Solvay no final de 2015, que oferecendo uma ampla
gama de soluções para atender mercados de alto desempenho, nos quais são
primordiais os produtos que oferecem alta pureza e desempenho. “Os umectantes
precisam ser produtos de alta confiabilidade: a reprodutibilidade entre lotes deve ser a
maior possível e precisam ter um alto nível de pureza”, salienta a diretora regional de
Coatings da Solvay.
Outra novidade adequada às condições do mercado é o dispersante para pigmentos e
cargas Rhodoline® WA 1801, desenvolvido em paralelo com a unidade da empresa na
Ásia para uso em tintas de alto PVC, com a função de reduzir a pega de sujeira à pintura
(dust pick up), aumento de cobertura e da resistência à abrasão. "São produtos
totalmente novos que se complementam", diz Kátia Braga. O uso desse tipo de produto

é tema de palestra especial a cargo de Homer Jamasbi, Diretor Global de Pesquisa e
Desenvolvimento de Coatings da Solvay.
Também são destaques da empresa na área de Coatings o monômero funcional
Sipomer® PAM 600, que promove maior aderência em substratos inorgânicos, como
concreto, vidro e metal, para sistemas base água, além de uma versão indicada também
para sistemas solvente, o Sipomer® PAM 200. A empresa reforça ainda a linha
Rhodoline 3000/4000, que são dispersantes para concentrados de pigmentos, e as
gamas de surfactantes para polimerização isenta de alquilfenóis Abex® e Rhodapex®.
As soluções oferecidas pelo Grupo Solvay, que aqui no Brasil também atua com a marca
Rhodia, fazem parte de um dos portfólios mais completos do mercado. “Além de know
how internacional, também contamos com laboratórios instalados dentro do Centro de
Pesquisa e Inovação da empresa em Paulínia-SP, onde desenvolvemos novos produtos
e damos todo o suporte necessário para os nossos clientes e parceiros”, conclui Kátia
Braga, diretora regional de Coatings da Solvay Novecare América Latina.
Serviço: Rhodia – Grupo Solvay - na Abrafati 2017 – De 03 a 05 de outubro – São
Paulo Expo – (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo)
Estande – Rua B 4/5
Palestra especial de Homer Jamasbi – High Performance Multifunctional Additives
for Binders, Paints, and Colorants - dia 04/10 – às 17h40 – Área de Apresentação
de Produtos
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa química de multi-especialidades, comprometida com o
desenvolvimento da química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e
faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são
utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na extração de
minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a sustentabilidade. Seus
materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas formulações otimizam o
uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade do ar e da
água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 27.000 pessoas em 58 países. As vendas
líquidas pro forma foram de € 10,9 bilhões em 2016, em 90% de atividades nas quais a Solvay
está entre as 3 maiores empresas do mundo. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext
Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas
acções (SOLVY) são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a
Solvay também atua com a marca Rhodia.
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