
                                            

 

Evonik expande capacidade de produção para poliamidas 

transparentes em Marl 

  

Em virtude do aumento da demanda global por polímeros de alta performance, a 

Evonik está ampliando a sua produção de poliamidas transparentes da marca 

TROGAMID® CX no parque químico de Marl (Alemanha). 

 

 

O incremento na capacidade produtiva deve ser concluído no primeiro trimestre de 2020. O 

projeto dobrará a capacidade da empresa de especialidades químicas para materiais 

transparentes de alta performance. 

“A expansão das nossas capacidades para poliamidas transparentes em Marl é mais uma etapa 

em nossa trajetória de crescimento de longo prazo em polímeros de alta performance.  Com 

isso, não estaremos só fortalecendo a nossa posição de mercado como parceiro e fornecedor 

de soluções confiáveis para aplicações especiais, mas criando também uma importante 

margem para o desenvolvimento de novos produtos”, diz Dr. Ralf Düssel, responsável pela 

linha de negócios High Performance Polymers na Evonik. 

A empresa ampliará a sua produção de TROGAMID® CX em parte por meio de esforços 

dirigidos à eliminação de gargalos e em parte por meio de amplas iniciativas de otimização na 

gestão da produção. Os planos para o projeto estão concluídos e a implementação já foi 

iniciada.  

“Temos observado uma consistente alta demanda, especialmente no segmento de bens de 

consumo, por soluções em materiais especializados que combinam altíssima transparência, 

qualidade e liberdade de design com as melhores características de processamento”, diz Dr. 

Iordanis Savvopoulos, responsável pela linha de produtos Granules & Compounds na Evonik. 

“Com a capacidade de produção adicional, podemos respaldar o crescimento dos nossos 

clientes no longo prazo”.  

  

Exclusivo perfil de propriedades 

Por muitos anos, o TROGAMID® CX, uma poliamida transparente da Evonik, tem sido um 

nome de confiança nas indústrias esportiva, de lazer, automotiva e cosmética, bem como na 

tecnologia médica e em aplicações ópticas. Para uso como material de lentes em óculos 

esportivos e de esqui, o polímero de alta performance oferece uma visibilidade cristalina, alta 
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proteção UV e excelente resistência mecânica, além de resistência a substâncias químicas 

como as contidas em cremes para a pele ou sprays para os cabelos.  No segmento automotivo, 

o TROGAMID® CX é conhecido como material decorativo para interiores e se destaca por sua 

alta transparência e resistência a riscos.  

A Evonik desenvolveu recentemente um novo composto de poliamida para moldagem para 

aplicação no setor óptico. O TROGAMID® myCX de alta fluidez oferece transparência cristalina, 

excelente conforto de uso e alta durabilidade, além de melhorar a capacidade de 

processamento. Esse perfil de propriedades único faz com que esse polímero de alta 

performance seja o material preferido para lentes e visores sofisticados, por exemplo, em 

óculos de sol ou de esqui.  

A Evonik tem mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento e na produção de polímeros 

de alta performance. O amplo portfólio de produtos da empresa oferece soluções para quase 

todas as aplicações industriais.   

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 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro 

operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 bilhões de Euros. 

  

Sobre Resource Efficiency 

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

e aditivos especiais para sistemas ambientalmente seguros e eficientes em energia para as indústrias automotiva, de 

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

segmento gerou vendas da ordem de 5,7 bilhões de euros em 2018. 

  

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 declarações contidas neste comunicado.   
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Informações para imprensa: 

http://www.evonik.com.br/
http://facebook.com/Evonik
http://instagram.com/Evonik.Brasil
http://youtube.com/EvonikIndustries
http://linkedin.com/company/Evonik
http://twitter.com/Evonik_BR
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