Chemours lança canais globais para promover a marca
Ti-Pure™
São Paulo, 16 de agosto de 2018: Líder global e especialista em tecnologias
de titânio, a Chemours lançou novos canais nas redes sociais dedicados a
comunicar ao mercado as novidades de sua marca de dióxido de titânio, TiPure™.
Por meio das plataformas Facebook e LinkedIn, o público poderá encontrar
informações, dicas, pesquisas, fotos e vídeos sobre o que de mais novo existe
no mercado de tecnologias de titânio em todo o mundo. Além dessas redes, a
marca também tem um canal do Youtube há mais de três anos.
Um dos principais destaques abordados nos canais de Ti-Pure™ é a linha TiPure™ One Coat™ que utiliza tecnologia avançada para permitir o controle
preciso do tamanho das partículas e da química da superfície. OneCoat™
melhora o poder de cobertura em até 20% ou mais em comparação com os
pigmentos universais. É uma diferença que permite que os fabricantes criem
tintas que cubram em uma única demão.

Imagens de testes e comparativos como este da imagem podem ser
encontrados nos canais de Ti Pure™ nas redes sociais.

Redes sociais oficiais de Ti Pure™:
Facebook: https://www.facebook.com/tipureseal/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/tipure/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCagK__XSh4i308QkNQ-Y2kg
Sobre a Chemours
A Chemours (NYSE: CC) ajuda a criar um mundo mais colorido, capaz e limpo por meio do
poder da química. A Chemours é líder global em Tecnologias de Titânio, Produtos Fluorados
e Soluções Químicas, oferecendo soluções aos seus clientes em uma ampla variedade de
indústrias com produtos, aplicações e inovações baseadas na química. Os ingredientes da
Chemours são encontrados em plásticos e revestimentos, refrigeração e ar-condicionado,
mineração e na produção industrial em geral. Nossos principais produtos incluem marcas de
renome como Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™, Opteon™, Freon™ e Nafion™. A
Chemours tem cerca de 7.000 funcionários em 70 unidades produtivas que atendem a mais
de 5.000 clientes na América do Norte, na América Latina, na região da Ásia-Pacífico e na
Europa. A Chemours tem sede em Wilmington, Delaware, e está listada na Bolsa de Valores
de Nova York (NYSE) sob o símbolo CC. Para mais informações, acesse chemours.com ou
siga a Chemours no Twitter em @chemours.
Chemours™, Freon™, Opteon™, Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™ e Nafion™ são
marcas comerciais ou marcas registradas da The Chemours Company ou suas filiais.
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