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Informação de imprensa 
Outubro de 2018  

SEPAWA 2018: BASF apresenta soluções para atender às 

tendências do mercado dos produtos de limpeza 

  
 Aplicações para detergentes e produtos de limpeza refletem as 

tendências atuais 

 Companhia apoia o desenvolvimento de produtos sustentáveis,eficientes 
e inovadores 

 

BASF apresentou suas mais recentes soluções para aplicações nos mercados de 

cuidados pessoais, limpeza doméstica, industrial e institucional (I&I) durante o 

Congresso SEPAWA, realizado na primeira quinzena de outubro em Berlim, 

Alemanha. A indústria de cuidados domésticos e limpeza industrial e institucional 

está evoluindo constantemente para atender as tendências de consumo. Para 

diferenciar sua oferta no mercado, os fabricantes de detergentes e produtos de 

limpeza precisam de soluções prontas para o futuro. 

“Apoiamos continuamente nossos clientes no desenvolvimento de produtos de 

limpeza sustentáveis, eficientes e inovadores. Atendemos à crescente demanda 

por produtos e soluções, investindo em nossas capacidades de produção e 

contribuindo para o crescimento de nossos clientes”, diz Soeren Hildebrandt, vice-

presidente sênior de Home Care e I&I Solutions da BASF Europa. 

Lavagem com efeito mais branco 

Limpar a sujeira nos tecidos brancos é um desafio especial para os consumidores. 
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O polímero solúvel em água Sokalan® HP 96 no lava-roupas ajuda a remover 

manchas enquanto evita a redeposição nos tecidos.  

Lavagem com detergentes líquidos concentrados 

Os consumidores de hoje esperam que seus detergentes sejam eficazes, eficientes 

e ainda economizem recursos. A adição de uma protease em combinação com 

ingredientes convencionais, como surfactantes ou polímeros, aumenta o 

desempenho de detergentes líquidos concentrados a temperatura ambiente e é 

especialmente eficaz contra manchas de sangue, leite e ovos. A mais recente 

protease da BASF, Lavergy® Pro 104 LS, é uma enzima estabilizada que torna a 

formulação simples e sustentável. 

Limpeza de superfícies facilitada 

Para limpeza de superfícies, além do excelente desempenho, os consumidores 

querem a conveniência de um produto fácil de usar. A BASF oferece suporte aos 

clientes com polímeros solúveis em água de alto desempenho para uma secagem 

sem manchas e sem riscos, um brilho duradouro e um efeito fácil de limpar em uma 

variedade de superfícies. O novo polímero de base biológica Polyquart® Ecoclean 

Max para limpadores de superfícies combina todas essas propriedades com um 

excelente perfil ambiental. 

Formulação mais fácil para produtos líquidos altamente concentrados 

A crescente importância da economia circular na indústria de I&I está gerando 

demanda por soluções sustentáveis. Um novo hidrótropo, Glucopon® 100 DK, 

satisfaz as expectativas, tanto para resultados de limpeza perfeitos, como para 

responsabilidade ambiental. O alquil poliglicósido (APG) também tem excelentes 

propriedades: não degrada plásticos, não classificado de acordo com as normas 

GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos), fácil de processar, muito baixa formação de espuma e 

adequado para uso em altas concentrações. 

Sobre a unidade de Care Chemicals 

A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para higiene, 

cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas. 

Somos o fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de 

detergentes e produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis 

e inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care 
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Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios 

ativos de cosméticos e filtros UV. Os polímeros superabsorventes, desenvolvidos para uma 

variedade de aplicações higiênicas, completam a gama de produtos. Possuímos sites de produção 

e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa presença nos mercados 

emergentes. Mais informações estão disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para 

mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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