A Evonik planeja linha adicional para a fabricação de compostos
para moldagem com ACRYLITE® (PMMA) nos EUA





A expansão praticamente dobrará a capacidade de produzir compostos para
moldagem especiais em Osceola, Arkansas (EUA).
A construção da nova linha para compostos começará no início de 2018, com
conclusão e início das atividades previstos para o primeiro trimestre de 2019.
A expansão da capacidade para compostos fortalece as redes de produção
totalmente integradas de MMA/PMMA.

No começo de 2018, a Evonik dará início à construção de uma linha adicional para a produção
de compostos de sua marca de PMMA ACRYLITE® no site de Osceola, Arkansas (EUA). A
expansão deverá praticamente dobrar a capacidade de produção dos compostos para
moldagem especiais da linha de negócios Methacrylates produzidos no local. A nova linha de
compostos deverá ser concluída e inaugurada no primeiro trimestre de 2019.
“Essa expansão da capacidade para compósitos em Osceola é a próxima etapa lógica da Evonik
no processo de implementar a sua estratégia global”, explica Siamak Djafarian, responsável
pela linha de produtos Molding Compounds no segmento Performance Materials da Evonik.
“Nós somos o único fabricante de PMMA do mundo a possuir redes de produção de MMA/PMMA
totalmente integradas, com produção downstream dos compostos, nas regiões Américas,
Europa e Ásia”, acrescenta Djafarian. A Evonik agora pretende ampliar esse ponto forte para
poder oferecer compostos para moldagem especiais produzidos localmente em cada uma das
três regiões.
“A expansão é uma resposta à crescente demanda pelo ACRYLITE®”, acrescenta Jack
Chenault, responsável pelo segmento Performance Materials na região Americas da Evonik. “A
demanda está em alta nos EUA e nos mercados em crescimento do México e da América do
Sul, sobretudo para aplicação nos setores da construção, iluminação e automotivo, que
requerem um sofisticado nível de qualidade”.
Os compostos para moldagem ACRYLITE® apresentam desempenho convincente em todas as
aplicações cujos requisitos primordiais sejam resistência inigualável à intempérie, solidez de
cor, alto brilho e transparência, bem como dureza e resistência à abrasão. Em cooperação com

especialistas da indústria do plástico e seus fornecedores, a linha de produtos Molding
Compounds da Evonik desenvolve novos produtos ACRYLITE® para aplicações inovadoras.
A Evonik é fabricante mundial de produtos de PMMA comercializados sob a marca PLEXIGLAS®
e PLEXIMID® na Europa, na Ásia, na África e na Austrália, e sob a marca ACRYLITE® e
ACRYMID nas Américas.

Informações sobre a empresa
Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é uma das principais empresas de especialidades químicas do mundo.
A essência de sua estratégia corporativa é o crescimento rentável e o aumento sustentado do valor da empresa. A Evonik
se beneficia sobretudo de seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada. A Evonik atua em mais
de 100 países no mundo inteiro. Em 2016, mais de 35.000 colaboradores geraram vendas da ordem de 12,7 bilhões de
Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,165 bilhões de Euros.
No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no
País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo,
agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico,
química e tintas.
Sobre Performance Materials
O segmento Performance Materiais é dirigido pela Evonik Performance Materials GmbH. As atividades globais do
Segmento se concentram no desenvolvimento e na fabricação de materiais poliméricos e intermediários, especialmente
para aplicação na agricultura e na indústria de plásticos e da borracha. Em 2016, os cerca de 4.400 colaboradores do
segmento geraram vendas da ordem de 3,2 bilhões de euros.
Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste
comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no
ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de
atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste comunicado.
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