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A Styropek tem como principal objetivo oferecer produtos que sempre atendam os mais altos requisitos
de desempenho, segurança e conformidade, oferecendo ao mercado um portfólio de produtos
aprimorados que maximizem a sustentabilidade.
Com base em nosso posicionamento de inovação e pioneirismo, a Styropek iniciou a migração dos
produtos fabricados da linha BF para uma tecnologia produzida com um antichama polimérico livre
de HBCD.
O HBCD (hexabromociclododecano) é uma substância química de uso industrial. Foi descoberto que ele
é toxicologicamente preocupante para a saúde humana e que já está proibido na Europa e Canadá,
além de não ser mais utilizado nos Estados Unidos pois está listado na Convenção de Estocolmo como
um POP (Poluente Orgânico Persistente) para ser eliminado.
Seguindo as tendências mundiais, a Styropek é a primeira fornecedora de EPS da América do Sul que
oferece essa inovadora linha de produtos, nos antecipando às normas do Ministério do Meio Ambiente,
que permite a utilização do HBCD no Brasil até 2019.
Veja alguns dos benefícios na utilização de produtos fabricados com antichamas polimérico:
•

O antichamas polimérico já é um produto consolidado em regiões como América do Norte e Europa.

•

Os produtos finais continuam com as mesmas características e padrões de qualidade já conhecidos.

•

Permite que os produtos obtenham padrões de segurança contra incêndios aplicáveis para isolamentos.

•

Reforça a imagem do EPS como um produto sustentável e amigo do meio-ambiente.

Para atuar sempre na liderança, a Styropek se dedica a fornecer soluções inovadoras, confiáveis e que
minimizem o impacto social e no meio ambiente, sem comprometer o desempenho e qualidade final dos
produtos dos nossos clientes.

Sobre a Styropek:
Styropek é a maior fabricante de EPS (Poliestireno Expansível) de toda a América. Contamos com uma
capacidade anual de produção combinada de 320 mil toneladas, com unidades no Brasil, México,
Argentina e Chile, além de centros de distribuição nos Estados Unidos e Canadá. Oferecemos produtos
para aplicações na construção, embalagens, isolamento térmico e muito mais. Fazemos parte do grupo
Alfa, uma empresa com presença global.
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