Informação à Imprensa

WPC 2018: Solvay leva inovações para a maior feira de
fragrâncias do mundo
São Paulo, 30 de maio de 2018 – A Solvay, com objetivo de reforçar sua presença
internacional nos segmentos de Air Care e Fragrâncias, participa do WPC – World
Perfumery Congress (05 a 07 de junho, em Nice, França) apresentando inovações e
novas aplicações de produtos com grande potencial nestes mercados, tais como os
solventes Hexilenoglicol (HGL) e o Augeo Clean Multi, ambos do portfólio da unidade
global de negócios Coatis, cujos headquarter e centro de pesquisas estão no Brasil.
Ambos os solventes são excelentes ferramentas para os perfumistas, porque além de
terem um alto poder de solubilização, o que garante maior estabilidade à fragrância,
também possuem funcionalidades que trazem benefícios nas formulações do produto
final onde as fragrâncias serão utilizadas.
Por exemplo, o HGL é um solvente de lenta evaporação com alto poder de solubilidade
que atua como umectante, funcionando como um componente funcional não só na
composição de fragrâncias, mas também como componente na formulação final de produtos
para skin care (por exemplo, nas águas micelares), hair care (shampoos e tinturas para
cabelo) e home care (em amaciantes e produtos de limpeza). É um produto sem
toxicidade e prontamente biodegradável, amplamente utilizado nos mercados
americano, europeu e asiático.
Já a linha Augeo, uma nova geração de solventes, tem conquistado o mundo por ser
composta por produtos amigáveis ao meio ambiente e de alto desempenho. O Augeo
Clean Multi é o diluente ideal para composição de fragrâncias, devido ao seu baixo odor,
valorizando o perfil sensorial da fragrância feita pelos perfumistas, e à lenta evaporação,
garantindo que o odor agradável dure por mais tempo.
Por ser produzido a partir de fonte renovável, ele apresenta baixa pegada de carbono e
não tem toxicidade oral e inalatória, o que o torna ideal também para utilização em
aromatizadores de ambiente, como difusores de fragrâncias (reed diffusers) e
aromatizadores elétricos de ambientes (plug-ins).
Devido à baixa pressão de vapor, o Augeo Clean Multi é um solvente que cumpre com a
legislação americana de compostos VOC (compostos orgânicos voláteis), uma das mais
restritivas, e está listado na Safer Choice, que reúne os produtos que são as escolhas
mais seguras para o mercado americano, e na IFRA Lista, como ingrediente de
fragrância. Além disso, o Augeo Clean Multi também é globalmente conhecido pelo alto

poder de limpeza, motivo pelo qual é utilizado como componente chave em
formulações de limpeza doméstica, institucional e industrial.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de química de especialidades, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções
são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na extração de
minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a sustentabilidade. Seus
materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas formulações otimizam o
uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade do ar e da
água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 24.500 pessoas em 61 países. As vendas líquidas
pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades nas quais a Solvay está entre
as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de EBITDA de 22%. A Solvay SA
(SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e
nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são transacionadas através de um programa ADR de
nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia.
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