
Nouryon lança nova linha de sílica coloidal Levasil para a indústria eletrônica 
 

São Paulo, outubro de 2020 – A Nouryon, líder global em especialidades químicas, 
lançou uma nova linha de produtos de sílica coloidal Levasil® para a indústria de 
eletrônicos. As novidades oferecem aos clientes pureza elevada das substâncias para 
modelar, alisar e polir substratos de alto desempenho, como wafers de silício utilizados 
na produção de circuitos integrados de dispositivos eletrônicos.  

Em seu portfólio, a multinacional tem componentes de Levasil® disponíveis em cinco 
tipos de modificação. A coleção mais recente, que possui potássio com íon 
estabilizador, permite que a empresa forneça soluções transformadoras para o 
segmento, em que pureza e performance são essenciais. A demanda é forte na Ásia, 
onde está a maioria dos consumidores destes materiais.  

Para Patrick Wilhelm, vice-presidente de sílica coloidal da Nouryon, acompanhar os 
avanços do setor é fundamental. "A indústria de eletrônicos está em uma rápida 
mudança, pois tem aumentado constantemente a demanda por soluções de alto 
desempenho e pureza, assim, temos nos empenhado a atender as necessidades do 
consumidor hoje e no futuro", afirma Patrick.  

Com grande demanda para a região, Paulo Tiba, Gerente de Vendas e Marketing 
América do Sul, acrescenta: "esta nova linha Levasil comprova e reforça nosso 
compromisso em oferecer aos clientes e mercados, soluções cada vez mais inovadoras 
nas quais contribuiremos para o avanço da tecnologia e o crescimento de nossos 
clientes desse segmento não apenas na Ásia, mas também na América do Sul", 
completa Tiba.  

Conheça as soluções da Nouryon para a indústria eletrônica: 
https://www.nouryon.com/markets/electronics/ 

 

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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