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Comunicado de Imprensa 

Setembro de 2020 

BASF amplia produção de filtro UV para atender a demanda da 

indústria cosmética 

 Uvinul® A Plus é utilizado para proteção UVA em formulações de 

cuidados com a pele e exposição solar 

 

 O investimento na nova linha de produção em Taiwan visa atender à 

crescente demanda da indústria de Personal Care. 

  

Observando a necessidade do mercado, a BASF investe para dobrar sua 

capacidade mundial de produção do Uvinul® A Plus, ingrediente usado em 

protetores solares e outros cremes cosméticos para a proteção contra os raios 

UV. A fabricação, que até agora esteve unicamente na Alemanha, passa a ser 

feita também na unidade Kaohsiung, em Taiwan. Espera-se que a capacidade 

adicional entre em funcionamento em meados de 2022.  

"Devido à consciência do consumidor sobre a importância da proteção UV para 

a saúde da pele, esperamos que a demanda por filtros UV seguros e de alto 

desempenho continue crescendo em todo o mundo”, comenta Ralph Schweens, 

presidente de Produtos Químicos para Cuidados Pessoais da BASF. “A 

expansão para a unidade de Taiwan aumentará a segurança de abastecimento 

para os nossos clientes”, completa.  

 

O Uvinul® A Plus é um dos poucos filtros UVA foto estáveis disponíveis hoje no 

mercado, pois, além de filtrar a radiação, proporcionam excepcional proteção 
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contra radicais livres e consequentes danos à pele.  Por isso, é ideal para 

cuidados durante a exposição solar de longa duração e produtos de cuidados com 

a pele com eficácia antienvelhecimento. 

O granulo solúvel em óleo oferece uma excelente flexibilidade de formulação. É 

livre de conservantes e altamente eficiente em baixa concentração.  

"A BASF tem profundo conhecimento na produção de ingredientes para 

proteção solar, bem como na oferta de soluções que ajudam nos cuidados com 

a pele todos os dias. Foi a primeira empresa a comercializar mundialmente a 

classe de produtos com filtros UV. Nossa unidade em Kaohsiung, que mantém 

uma alta competência em padrões de fabricação, atualmente produz o 

Tinosorb® S. Esse novo investimento no Uvinul® A Plus aumentará ainda mais a 

produção do nosso portfólio de filtros UV ", comenta Srikanth Vaduvur, Vice-

Presidente de Soluções de Cuidados Pessoais e Produtos Químicos para 

Cuidados Pessoais da unidade Ásia-Pacífico da BASF.  

 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 117.000 colaboradores do Grupo BASF 

trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em 

quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, 

Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados Pessoais e 

Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de euros em 2019. As ações da 

BASF são comercializadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary 

Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br 

Sobre a unidade de Care Chemicals da BASF 

A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para cuidados 

pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas. Somos o 

fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de detergentes e 

produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis e 

inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care 

Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios 

ativos de cosméticos e filtros UV. Possuímos sites de produção e desenvolvimento em todas as 

regiões e estamos expandindo nossa presença nos mercados emergentes. Mais informações 

estão disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.  

 

 

http://www.basf.com.br/
http://www.care-chemicals.basf.com/


Página 3   

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
 

Lígia Cerdeira - 13 99760-3311 

Juliana Fernandes - 11 3147 7420 | 11 97077 6233 

basfquimicos@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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