Nouryon assina contrato com Itaconix para
produção de polímeros de base biológica para o
mercado de detergentes
A Nouryon (antiga AkzoNobel Especialidades Químicas) expandirá sua oferta
de produtos para o mercado de detergentes por meio de um contrato com a
Itaconix, fabricante de polímeros de base biológica.
Com a parceria, a Itaconix produzirá e fornecerá polímeros com propriedades
quelantes e a Nouryon fará a comercialização para os clientes em aplicações
domésticas, profissionais e industriais de detergentes e produtos de limpeza.
Além disso, as empresas trabalharão juntas para a transformação de muitos
dos atuais clientes de detergentes da Itaconix em Nouryon.
Esta é a primeira parceria, depois de um acordo de desenvolvimento assinado
pelas empresas em 2017. O objetivo do trabalho conjunto é explorar
oportunidades de polímeros feitos de ácido itacônico de base biológica, usando
a tecnologia da Itaconix.
Peter Kuijpers, gerente geral de Quelantes e Micronutrientes da Nouryon,
disse: "Estamos empolgados em expandir as soluções de base biológica que
fornecemos aos nossos clientes, adicionando os polímeros patenteados da
Itaconix às nossas ofertas de produtos líderes do setor em detergentes. Estes
polímeros irão gerar novas oportunidades para os nossos clientes em
aplicações-chave, permitindo formulações mais ecológicas sem comprometer o
desempenho técnico".
"A nova gama de polímeros reforça a posição da Nouryon como líder na
indústria de quelatos, o que é de extrema importância estratégica e enfatiza
nosso compromisso com o crescimento sustentável", completou Kuijpers.
Peter Nieuwenhuizen, diretor de Tecnologia da Nouryon, acrescentou: "Temos
o prazer de concluir nosso primeiro contrato de fornecimento em parceria com
a Itaconix em torno de sua nova plataforma de polímero de ácido itacônico.
Acreditamos firmemente no poder e potencial da inovação colaborativa.
Através da colaboração, criamos oportunidades de inovação ainda maiores
para oferecer aos nossos clientes".
John R. Shaw, CEO da Itaconix, disse: "Estou animado que o nosso trabalho
em conjunto com a Nouryon ao longo do ano passado tenha criado esta
oportunidade global para os nossos polímeros".

Sobre a Nouryon

Líder global em especialidades químicas, a Nouryon fornece para todos os
mercados do mundo produtos químicos essenciais para a fabricação de papel,
plásticos, materiais de construção, alimentos, produtos farmacêuticos e itens
para cuidados pessoais. Graças aos quase 400 anos de história e a dedicação
de seus 10.000 colaboradores, a empresa construiu fortes parcerias nacionais e
internacionais com seus clientes por meio do compromisso mútuo com o
crescimento dos negócios, sólido desempenho financeiro, segurança,
sustentabilidade e inovação. A Nouryon possui atividades em mais de 80 países
e seu portfólio inclui as principais marcas do mercado, tais como a Eka,
Dissolvine, Trigonox e a Berol. Mais informações em www.nouryon.com.
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