
Espumador de Leite Pressca utiliza o copoliester TritanTM da 
Eastman 

A novidade reforça a confiança da marca no material 

 
São Paulo, 27 de maio de 2019 – A Pressca, marca de utilidades domésticas de Santa 
Catarina, mais uma vez escolheu a qualidade do copoliéster TritanTM da Eastman – dessa 
vez para o inovador Espumador de Leite Pressca. O lançamento deste produto facilita 
para o consumidor o preparo de um leite aerado – frio ou quente – para ser usado em 
bebidas com café, como capuccinos, macchiatos, mochas, assim como shakes e frapês. 
 
A peça central do Espumador de Leite Pressca é um copo transparente feito com Tritan. 

A jarra de 200mL tem 9x6 cm e possui um êmbolo que força que o leite passe por uma 

trama de plástico para criar uma espuma consistente e com pequenas bolhas. Ele está 

disponível com base e êmbolo em sete cores vibrantes. 

“Optamos por trabalhar com o Tritan no projeto do espumador pela durabilidade do 

copoliéster. Produtos similares feitos em vidro quebram com facilidade e as resinas 

plásticas disponíveis no mercado não atendiam aos nossos altos padrões de 

transparência. Além disso, outras características do material, como o fato de Tritan ser 

livre de BPA e ter um ótimo acabamento, também foram importantes na hora da escolha 

do material”, explica Ciro Pereira, diretor da Pressca.   

 

Ademais, a combinação de resistência tanto à alta temperatura quanto química fazem 

do Tritan uma escolha óbvia, segura para uso no micro-ondas e na lava-louças. 

Confiança reafirmada 

Esta não é a primeira parceria entre a Eastman e a Pressca. Anteriormente, a empresa 

de utensílios domésticos utilizou Tritan no copo interno da cafeteira portátil Pressca, 

produto que funciona por infusão e pressão manual.  



 

“Devido à grande variação de temperatura e à pressão exercida no momento de preparo 

era importante ter um material resistente. E esse objetivo foi atingido com Tritan”, 

comenta Pereira.  

“Estamos satisfeitos em ser parte de mais um projeto com a Pressca. O Tritan oferece 
segurança e flexibilidade de design a um produto que precisa ir além da funcionalidade. 
Com ele, o elegante Espumador de Leite Pressca atende às demandas dos exigentes 
consumidores que amam café e formas diferenciadas para os seus utensílios – sem se 
preocupar com o vidro quebrando”, diz Rogério Dias, gerente de Vendas de Plásticos 
Especiais da Eastman na América Latina. 
 
O Espumador de Leite é ideal para bebedores de café que querem preparar bebidas no 

estilo de cafeterias em casa. O produto por ser encontrado em cafeterias, empórios, 

lojas de produtos naturais, padarias e está disponível para venda através de e-

commerce.  

 
Sobre Eastman Chemical Company  

A Eastman é uma empresa global de materiais avançados que produz uma ampla gama de produtos 

encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o propósito de melhorar a qualidade de 

vida de uma maneira considerável, a Eastman trabalha com seus clientes para entregar produtos e 

soluções mantendo um compromisso com a segurança e com a sustentabilidade. O modelo de 

crescimento da empresa impulsionado por inovação é favorecido por plataformas de tecnologia de classe 

mundial, profundo engajamento com cliente e desenvolvimento de aplicações diferenciadas, para ampliar 

sua posição de liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos 

de consumo. Como uma empresa inclusiva e diversificada, a Eastman emprega, aproximadamente, 14.500 

pessoas ao redor do mundo e atende clientes em mais de 100 países. A companhia alcançou, em 2018, 

aproximadamente, 10 bilhões de dólares em receitas e está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para 

obter mais informações, visite www.eastman.com  

 

Sobre a Pressca 

A marca Pressca surgiu em novembro de 2016 e faz parte da empresa Naxos, que atua no mercado de 

utilidade domésticas há cerca de duas décadas. Localizada no município de Rio do Sul em Santa Catarina, 

a empresa trabalha com duas marcas, a homônima voltada para o mercado de Utilidades Domésticas – 

atendendo a diversos canais e redes de atacado e varejo – e a Pressca que atua no mercado de produtos 

para cafés e bebidas por infusão, produzindo e comercializando métodos e equipamentos para o preparo 

destas bebidas. Atualmente comercializa seus produtos em oito países da América do Sul, América 

Central, Europa e Oceania.  
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