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A Huntsman apresenta soluções inovadoras para o mercado da América do Sul 
na Feiplar Composites & Feipur 2018 

 
 

SÃO PAULO - A Huntsman Corporation (NYSE: HUN) apresentará suas soluções inovadoras na Feiplar 
Composites & Feipur 2018, de 6 a 8 de novembro, no Expo Center Norte – Pavilhão Verde, São Paulo, Brasil. A 
feira promove soluções em compositos, plásticos de engenharia, poliuretanos e termoplásticos para uma 
variedade de mercados da América do Sul. 
 
No estande # A14, os associados da Huntsman estarão presentes para discutir sobre isolamento térmico, spray 
de poliuretano, espumas para móveis e assentos, elastômeros, compositos, aditivos de poliuretano, incluindo 
catalisadores de amina JEFFCAT®, etanolaminas, carbonatos, surfactantes e emulsionantes, adesivos 
estruturais e muito mais. 
 
“A Feiplar Composites & Feipur oferece à Huntsman uma grande oportunidade de promover suas tecnologias 
inovadoras e de alta performance em soluções para a indústria de poliuretanos, construção e aeroespacial. O 
mercado latino-americano continua sendo de crescimento e oportunidade para a Huntsman ”, disse Peter 
Huntsman Jr., diretor de vendas para a América Latina da Huntsman Corp. 
 
Além disso, a Huntsman promoverá sua mais nova instalação, a Huntsman (Chile) SpA, com sede em Santiago 
do Chile. Esta operação aumenta a capacidade da empresa e fornece aos clientes chilenos produtos e serviços a 
partir da central de atendimento, com estoque local. 
 
“A Huntsman tem orgulho de destacar sua forte presença no mercado da América do Sul e Central, e participar 
deste evento como patrocinador, conferencista e expositor”, disse Luis Mendonca, diretor da Huntsman 
Poliuretanos na América do Sul e Central.  
 
Durante o evento, os associados da Huntsman apresentarão em quatro Painéis Setoriais: 
 

Painel Construção Civil - 7 de novembro às 8:40 am 
HFO: A melhor escolha para Spray de Poliuretano  
Apresentador: Grant Ostvig, Demilec USA, uma empresa Huntsman 
 

Painel Automotivo - 7 de novembro às 10:00 am 
Redução do formaldeído em aplicações automotivas através do uso de inibidores de aldeído JEFFADD® 
Apresentadora: Daniela Santos, Huntsman Performance Products 
 

Painel Automotivo - 7 de novembro à 1:40 pm 
PU aplicado em compósitos Honeycomb  
Apresentadora: Janaina Correa, Huntsman Poliuretanos Brasil 
 

Painel Aeroespacial - 8 de novembro às 9:40 am 
Produtos de Benzoxazina para Interiores de Aviões e Sistemas resistentes ao fogo, fumaça e toxicidade que 
atendem ao regulamento FAA (Regulação Federal de Aviação Norte-Americana). 
Apresentador : Kyle Ingram, Huntsman Advanced Materials 
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A Feiplar Composites & Feipur 2018 é um dos maiores eventos de compositos, poliuretanos e plásticos de 
engenharia da América do Sul. São esperados mais de 12.000 visitantes e 300 expositores. Para mais 
informações, visite http://feiplar.com.br/pt 
 
JEFFCAT® e JEFFADD® são marcas registradas da Huntsman Corporation ou de suas afiliadas. 
 
Sobre a Huntsman: 
A Huntsman Corporation é uma empresa global de capital aberto que comercializa produtos químicos 
diferenciados e que obteve receita de mais de US $ 8 bilhões em 2017. Oferecemos milhares de produtos 
químicos vendidos em todo o mundo para clientes que atendem uma ampla e diversa gama de mercados tanto 
no setor de consumo como industrial. Operamos mais de 75 fabricas e instalações de P&D em aproximadamente 
30 países e empregamos cerca de 10.000 associados em nossas quatro divisões de negócios. Para mais 
informações sobre a Huntsman, visite o site da empresa em www.huntsman.com. 
 
Mídia social: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 
 
Informações Adicionais:  
Certas informações contidas neste comunicado constituem declarações prospectivas dentro do significado da 
Seção 27A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos e Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934 dos 
Estado Unidos. Essas declarações são baseadas nas projeções e expectativas da atual administração. As 
declarações prospectivas contidas neste comunicado estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstancias, 
e envolvem riscos e incertezas que podem afetar as operações, mercados, produtos, serviços, preços e outros 
fatores da empresa, conforme discutido sob o título "Risk Factors" nos documentos da Huntsman arquivados 
junto ao U.S. Securities and Exchange Commission. Riscos e incertezas significativos podem estar relacionados, 
mas não limitados à, condições econômicas globais, mercados de produtos cíclicos e voláteis, interrupções na 
produção em instalações de manufatura, reorganização ou reestruturação das operações da Huntsman, incluindo 
qualquer atraso, ou outros desdobramentos negativos que afetem a capacidade de implementar reduções de 
custos e otimização de fabricação nos negócios da Huntsman e realizar antecipadamente economia de custos, e 
outros fatores financeiros, econômicos, competitivos, ambientais, políticos, legais, regulatórios e tecnológicos. A 
empresa não tem obrigação de fornecer revisões a quaisquer declarações prospectivas, caso as circunstâncias 
mudem, exceto quando exigido pelas leis aplicáveis. 
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