Informação à Imprensa

Solvay lança novos plásticos de engenharia Technyl® e-range
para aumentar desempenho de componentes de veículos
elétricos, híbridos e autônomos
São Paulo, 17 de maio de 2018 - A Solvay Performance Polyamides está anunciando
a ampliação de seu portfólio de plásticos de engenharia de poliamida Technyl® para
fornecer soluções adequadas e lucrativas para a indústria automotiva mundial.
A ampliação de portfólio responde aos principais desafios e tendências do setor
automotivo, entre as quais aumento de conectividade e autonomia, uma vez que os
veículos híbridos, os totalmente elétricos (xEV) e os autônomos compartilham uma
necessidade comum e crescente de melhorar o desempenho dos seus componentes
elétricos e eletrônicos.
A linha aprimorada Technyl® compreende soluções retardantes de chamas (FR, na
sigla em inglês), produtos para automóveis elétricos em grades puros e de alta pureza,
e o novo grade de poliamida 6.6 livre de íons para aplicações em células de combustível.
Desenvolvida em estreita colaboração com fabricantes de equipamentos originais e
parceiros de Tier 1, essa linha pioneira atende aos desafios em termos de custo,
desempenho e sustentabilidade nos níveis mais altos do mercado.
“Também desenvolvemos uma série de grades Technyl® altamente estáveis, na cor
laranja, pois continuamos a inovar em nosso portfólio para aplicações de veículos
elétricos”, disse Nicolas Batailley, líder global de Mobilidade Elétrica da Solvay
Performance Polyamides. “A cor laranja é a cor da moda para facilitar a identificação,
pois nos concentramos em componentes projetados para lidar com altas tensões, como
conectores, disjuntores e isoladores”, informou.
Um dos primeiros mercados abrangidos por esse novo produto é o chinês. Segundo
Nicolas Batailley, a China está desempenhando um papel cada vez maior no campo da
mobilidade elétrica. “Embora o país responda por quase um terço da produção
automotiva mundial, a parcela de veículos híbridos e totalmente elétricos fabricados na
China tem uma meta ambiciosa de chegar a 20% até 2025, o que representa quase sete
milhões de veículos. Nossa linha Technyl® foi ampliada para ajudar a atingir esse
objetivo desafiador”, afirmou.
A Solvay Performance Polyamides oferece um nível exclusivo de suporte para ajudar
os clientes no processo de design geral para explorar completamente suas soluções de
materiais Technyl® graças a uma combinação única de competências e serviços para
acelerar o tempo de comercialização.
Esta oferta inclui simulação preditiva com DesigMMI® Technyl®1, impressão 3D de
protótipos funcionais baseados em poliamida, com pós de Sinterline® PA6, bem como
testes de peça em centros de validação de Application Performance Testing (APT® -

Teste de Desempenho de Aplicação) totalmente equipados, um deles, inclusive,
instalado em Xangai, na China.
® Technyl, Sinterline e APT são marcas registradas da Solvay
1
Design MMI Technyl® é um serviço avançado desenvolvido pelo Digimat da e-Xstream,
uma empresa da MSC Software
Saiba mais sobre a marca Technyl® em www.technyl.com e siga-nos no Twitter/
Facebook/ Youtube/ Instagram
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A linha elétrica Technyl® da Solvay Performance Polyamides foca na crescente demanda por materiais
capazes de lidar com os desafios de custo/desempenho de componentes elétricos e eletrônicos
automotivos, incluindo grades na cor laranja para aplicações de alta tensão como conectores,
disjuntores, interruptores e isolantes do crescente segmento de mercado de mobilidade elétrica. Foto:
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