Nouryon construirá instalações de última geração de hidroperóxido em
Ningbo, na China
São Paulo, 10 de julho de 2020 - A Nouryon iniciará o desenvolvimento de uma
instalação de excelência global em sua planta de Ningbo, na China, para produzir
hidroperóxido de terc-butila (TBHP) e álcool terc-butílico (TBA), dois intermediárioschave para seus negócios de peróxidos orgânicos, ingredientes essenciais na
produção de polímeros e compósitos.
A instalação está programada para ser concluída no segundo semestre de 2021 e terá
capacidade anual para 35 mil toneladas de TBHP e TBA. O TBHP é um intermediário
para o processo de produção de peróxidos orgânicos da Nouryon e também é usado
como iniciador de polimerização em resinas para indústria de tintas e outros produtos.
O TBA é uma matéria-prima usada na produção de peróxidos orgânicos e outras
especialidades químicas.
A Nouryon firmou uma parceria de longo prazo com a Nanjing Jinling Huntsman (NJH),
que fornecerá matérias-primas para a nova instalação. A NJH construirá um tanque de
armazenamento e uma estação de carregamento em suas instalações em Nanjing
para transferir os produtos para a planta da Nouryon em Ningbo.
“Esse é um passo importante na integração de nossa cadeia de suprimentos regional
para TBHP, que atualmente é importada do exterior”, comentou Johan Landfors,
presidente de Soluções Tecnológicas da Nouryon. “A demanda por TBHP e TBA
continua aumentando na Ásia, e nossas novas instalações irão garantir que possamos
atender a essa demanda nos próximos anos”.
O CEO da Nouryon, Charlie Shaver, acrescentou que essa nova instalação representa
um investimento significativo para a organização. “Além de estar alinhada à estratégia
de construir nossa presença em mercados atrativos em crescimento, também reforça
nosso foco na atuação com parceiros. Estou muito satisfeito em trabalhar com a NJH
no fornecimento de matérias-primas”, concluiu.
Sobre a Nouryon
Somos uma líder global em especialidades químicas. Indústrias de todo o mundo utilizam os
nossos produtos químicos, que são essenciais para a fabricação de produtos como papel,
plásticos, materiais de construção, alimentos, produtos farmacêuticos e itens para cuidados
pessoais. Graças aos nossos quase 400 anos de história, a dedicação de nossos 10.000
colaboradores e o nosso compromisso mútuo com o crescimento dos negócios, um forte
desempenho financeiro, segurança, sustentabilidade e inovação, criamos uma empresa de
nível internacional e construímos fortes parcerias com os nossos clientes. Possuímos
atividades em mais de 80 países e o nosso portfólio inclui as principais marcas do mercado,
tais como a Eka, Dissolvine, Trigonox e a Berol.
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