
Nouryon investe para atender clientes de embalagens, construção e transportes na 
América do Norte  
  
  
A Nouryon iniciou a fase de engenharia de sua nova unidade de produção de microesferas 
expansíveis Expancel, no estado norte-americano de Winsconsin, nos Estados Unidos. A ação é 
mais um passo para atender melhor a seus clientes de aditivos especiais na América do Norte. 
O início da construção da planta tem previsão para o fim do ano. 
  
O projeto de expansão, anunciado em 2019, fortalece o posicionamento da Nouryon em 
microesferas expansíveis. A cidade de Green Bay, no Wisconsin, foi escolhida para 
complementar a produção já existente nas plantas da Suécia, Brasil e China, a fim de apoiar o 
crescimento da indústria. Microesferas expansivas são usadas para tornar mais leves os 
produtos finais dos clientes, reduzir custos e o impacto ambiental, exigindo menos matéria-
prima.  
  
“A Nouryon tem observado um aumento significativo da demanda por microesferas expansíveis, 
particularmente nas indústrias de embalagens, construção e transportes na América do Norte, 
que está sendo impulsionado por tendências globais de sustentabilidade”, disse Sylvia Winkel 
Pettersson, vice-presidente de Expancel da Nouryon. “Essa próxima fase no desenvolvimento 
das nossas instalações de manufatura é um importante passo para permitir que a Nouryon 
atenda a essa demanda atual de forte crescimento”, completa Sylvia. 
  
Atualmente, o Centro-Oeste americano oferece suporte aos clientes da Nouryon na etapa final 
do processo de produção de Expancel. Depois de concluída, a planta estará apta a suportar todo 
o processo de produção das microesferas expansíveis, do início ao fim. 
  
Microesferas expansíveis são usadas como enchimento e agente de expansão para tornar os 
produtos finais mais leves e incorporar propriedades isolantes de alta performance. Elas são 
utilizadas pelos clientes para melhorar produtos como concreto, materiais de embalagens e 
revestimentos elastoméricos de telhado frio na indústria de construção. A tecnologia é utilizada 
ainda na prevenção de rachaduras e na absorção de água em selantes de construção a fim de 
prolongar a vida útil dos materiais expostos à ação do tempo, como a chuva. A solução também 
é essencial para ajudar no cumprimento de regulamentações como melhoria da eficiência de 
combustíveis e aumento da gama de veículos elétricos. 
  
“A capacidade de produzir soluções leves para nossos principais mercados finais em 
embalagens, construção e transportes nos Estados Unidos representa uma enorme 
oportunidade de crescimento para a Nouryon, à medida que nossos clientes se concentram cada 
vez mais na implementação de soluções mais sustentáveis”, disse Johan Landfors, presidente de 
soluções de tecnologia da Nouryon. “O investimento da Nouryon nessa importante instalação 
reforça nosso compromisso em ser um parceiro de confiança para nossos consumidores”, afirma 
Johan. 
  
A Nouryon é a líder na produção mundial de microesferas expansíveis e tem uma expertise de 
40 anos em microesferas termoplásticas expansíveis sob a marca Expancel.  
  
Leia mais sobre as microesferas expansíveis Expancel aqui. 
  
  
  
Sobre a Nouryon  

https://www.nouryon.com/products/expancel-microspheres/


  
Nouryon é líder global em especialidades químicas. Os mercados e consumidores em todo o 
mundo contam com nossas soluções essenciais para a fabricação de produtos de uso diário, 
como cuidados pessoais, produtos de limpeza, tintas e revestimentos, agricultura e alimentos, 
produtos farmacêuticos e produtos de construção. Além disso, a dedicação de mais de 9.700 
funcionários que possuem um compromisso compartilhado com nossos clientes, crescimento 
do negócio, segurança, sustentabilidade e inovação tem resultado em um desempenho 
financeiro consistentemente forte. Operamos em mais de 80 países ao redor do mundo com 
um portfólio de marcas líderes do setor. Visite nosso site e siga-nos no @Nouryon e no 
LinkedIn.  
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