Braskem desenvolve nova resina de PP para a produção de espumas

06/09/2016 - Braskem desenvolve nova resina de PP para a produção de espumas
Material leve, resistente e reciclável pode ser utilizado nos mercados automotivo, industrial,
eletrodomésticos, embalagens e construção civil
São Paulo, 06 de setembro de 2016 – A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas
das Américas, apresenta ao mercado brasileiro uma nova resina de polipropileno (PP-HMS),
com propriedades de High Melt Strength (alta resistência do material fundido, em português).
Com o produto, que foi especialmente desenvolvido para a produção de espumas de alta
performance e que tem a versatilidade como uma de suas características, a empresa pretende
estabelecer parcerias para o desenvolvimento de novas aplicações, visando os mercados
automotivo, industrial, embalagens, construção civil e eletrodomésticos.
O PP-HMS permitirá o desenvolvimento de soluções mais leves, seguras e sustentáveis, sendo
indicado, por exemplo, para o revestimento interno de veículos. O novo produto é capaz de
suportar temperaturas de até 100°C sem deformar e possibilita a produção de espumas com
ampla versatilidade de aplicações dentro da escala de densidade, que pode ir de 35 a 300
quilogramas por metro cúbico. Além disso, o PP-HMS pode ser reciclado, sendo assim uma
alternativa mais sustentável.
"Desenvolver uma resina de alta tecnologia demonstra não apenas a ampla capacidade da
Braskem de inovar, mas também de ouvir e entender as necessidades dos clientes, oferecendo
soluções diferenciadas e sustentáveis. As propriedades únicas dessa nova resina possibilitam
uma grande variedade de aplicações e a oportunidade de desenvolver, em conjunto com a
cadeia, produtos cada vez mais eficazes e versáteis”, afirma Walmir Soller, diretor do negócio
de Polipropileno da Braskem.
Os estudos para o desenvolvimento do PP-HMS foram realizados no Centro de Inovação e
Tecnologia da Braskem no polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, e no Centro de
Inovação de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que recentemente partiu uma linha de produção
de espumas em escala piloto para apoiar novos desenvolvimentos.
O lançamento oficial do novo produto será feito na Feira K, maior feira da indústria de plásticos
e borrachas do mundo, realizado na Alemanha, de 19 a 26 de outubro.
Sobre a Braskem - A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas,
com volume anual superior a 20 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos
químicos e petroquímicos básicos, e com faturamento anual de R$ 54 bilhões. Com o propósito
de melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico, a
Braskem atua em mais de 70 países, conta com 8 mil integrantes e opera 40 unidades
industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a
mexicana Idesa.
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