
                                                       

 

Evonik lança novo pó polimérico para aplicações de impressão 3D 

em faixas mais altas de temperatura 

  

 

 

A Evonik continua ampliando a sua participação no atraente mercado de impressão 3D. A 

empresa de especialidades químicas desenvolveu um novo pó polimérico, da linha de Poliamida 

6, para aplicações em faixas mais altas de temperatura. O produto expande ainda mais o 

portfólio da Evonik de materiais de alta performance para tecnologias de impressão 3D em 

pó.     

O novo pó de poliamida da Evonik apresenta alta resistência mecânica, além de excelente 

resistência química e à temperatura. Sua temperatura de deflexão térmica (HDT B) é de cerca 

de 195ºC. Além disso, o material em pó se destaca por sua baixa absorção de água – abaixo 

de 3% -, que tem um efeito positivo sobre a processabilidade na impressão 3D e a estabilidade 

dimensional de componentes impressos em 3D.   

  

Materiais inovadores para produção em série  

“Materiais novos, prontos para usar, que são adaptados de maneira otimizada à cada 

impressora e que ampliam a faixa de aplicação para temperaturas mais altas, levam a indústria 

da impressão 3D um passo à frente, rumo à produção em série”, diz Mark Zhao, fundador e 

CEO da TPM 3D, empresa tecnológica chinesa para sinterização seletiva por laser (SLS). 

“Estamos registrando uma forte demanda por soluções 3D em faixas mais altas de temperatura 

– por exemplo, nas indústrias automobilística e eletrônica. É por isso que ficamos satisfeitos 

em lançar o novo material estável à temperatura em conjunto com a Evonik”.       

O novo pó polimérico da linha de poliamida 6 da Evonik, com sua forma granular quase 

redonda, destaca-se por sua excelente fluidez e propriedades de aplicação, tornando-o 

adequado para todas as tecnologias de impressão 3D em pó. A Evonik adota um procedimento 

exclusivo para produzir o material de alta temperatura em sua fábrica em Marl (Alemanha). 

  

Mais de 20 anos de expertise em materiais 

O mercado de impressão 3D está em alta, com taxas de crescimento de dois dígitos. A Evonik 

lidera a produção mundial de pós de poliamida 12 (PA 12), que tem sido utilizados na 

manufatura aditiva há mais de 20 anos. Além do filamento de PEEK e dos pós de PA 12, o 
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portfólio de produtos da empresa inclui pós flexíveis de PEBA, além de uma linha completa de 

aditivos, como agentes de dispersão, melhoradores de fluxo ou modificadores reativos.      

 Para mais informações sobre as atividades da Evonik no setor de impressão 3D, acesse o 

nosso site: www.evonik.com/additive-manufacturing. 

 

Informações sobre a empresa 

A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento 

de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada 

a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um 

crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua 

em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas 

posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2017, a empresa gerou vendas da ordem de 14,4 bilhões de euros 

e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,36 bilhões de Euros. 

  

Sobre Resource Efficiency 

O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, produz materiais de alta performance 

e aditivos especiais para sistemas ambientalmente amigáveis e eficientes em energia, aplicados nas indústrias 

automotiva, de tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 10.000 

colaboradores, o segmento gerou vendas da ordem de 5,4 bilhões de euros em 2017.  

 

Nota legal  

Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste 

comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou 

desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no 

ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de 

atualizar os prognósticos, as expectativas ou as declarações contidas neste comunicado. 

   

Evonik Brasil Ltda. 

Fone: (11) 3146-4100 

www.evonik.com.br 

facebook.com/Evonik 

youtube.com/EvonikIndustries 

linkedin.com/company/Evoni 

twitter.com/Evonik 

  

Informações para imprensa: 

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 

 

Sheila Diez: (11) 3473.0255 - 98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 

Taís Augusto: (11) 4423.3150 - 99642.7274 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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