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Solvay destaca área de Coatings na Andina Paint 2019 

 
São Paulo, 21 de janeiro de 2019 – O amplo portfólio de monômeros especiais, 
emulsionantes e aditivos de desempenho para revestimentos arquitetônicos e 
industriais, adesivos e mercados de tintas é o destaque da participação da área de 
Coatings da Solvay na edição de 2019 da Andina Paint (13 e 14 de março, em Bogotá, 
na Colômbia).  
 
A empresa tem desenvolvido novas soluções para o segmento de tintas e revestimentos 
dentro das linhas de produtos Sipomer® e Rhodoline®, cujas características e 
propriedades valorizam a relação entre custos e desempenho e a sustentabilidade 
desejada pelo mercado. 
 
Durante o evento, Leandro Alves, Gerente de Desenvolvimento de Negócios de 
Coatings da Solvay Novecare na América Latina, fará apresentação especial sobre o 
uso de monômeros especiais para polimerização em emulsões à base de água. “Além 
de uma visão geral sobre a aplicação desses monômeros especiais, vamos mostrar 
como os clientes podem melhorar o desempenho desses produtos e alcançar 
determinadas propriedades, como aderência, resistência à abrasão e obter redução de 
lixiviação”, adianta Alves.  
 
A área de Coatings da Solvay possui ampla expertise internacional nos mercados de 
tintas e revestimentos. Para atender a região da América Latina, informa Leandro Alves, 
a empresa conta com laboratórios instalados dentro do Centro de Pesquisa e Inovação 
em Paulínia-SP e uma unidade industrial em Itatiba (SP), onde são desenvolvidos novos 
produtos e é dado todo o suporte necessário para os clientes e parceiros. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, 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, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos 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 26800 pessoas em 61 
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades 
nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo, resultando em uma margem 
de EBITDA de 22%. 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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