Chemours amplia parceria com quantiQ para distribuição
de solventes químicos
São Paulo, 7 de novembro de 2018 – A Chemours, líder global em Tecnologias de
Titânio, Produtos Fluorados e Soluções Químicas, agora conta com a quantiQ na
distribuição de seus solventes químicos. A empresa atua no processo de
entamboramento do produto DMAC (dimetilacetamida), usado em diversas
finalidades, mas principalmente na indústria de fibras elásticas, agroquímicos e
medicamentos veterinários.
A quantiQ está responsável por todo o processo de envase do DMAC, que consiste
em receber o produto em tanques apropriados para o transporte de líquidos –
isotanques – e transferir o fluido para tambores de 200 Kg. Esse processo permite um
atendimento local aos clientes.
A parceria amplia o escopo de trabalho com a Chemours. Até então, a distribuidora
era responsável somente pela área de Dióxido de Titânio, com o Ti-Pure™, pigmento
usado em tintas decorativas e industriais. “Ter a quantiQ como parceira também no
semento de Soluções Químicas reforça nosso compromisso de buscar mais qualidade
para nossos produtos e para o atendimento aos nossos cientes”, comenta Anna
Beatriz Nascimento, gerente de Negócios da Chemours.
Sobre a Chemours

A Chemours (NYSE: CC) ajuda a criar um mundo mais colorido, capaz e limpo por
meio do poder da química. A Chemours é líder global em Tecnologias de Titânio,
Produtos Fluorados e Soluções Químicas, oferecendo soluções aos seus clientes em
uma ampla variedade de indústrias com produtos, aplicações e inovações baseadas
na química. Os ingredientes da Chemours são encontrados em plásticos e
revestimentos, refrigeração e ar-condicionado, mineração e na produção industrial em
geral. Nossos principais produtos incluem marcas de renome como Teflon™, TiPure™, Krytox™, Viton™, Opteon™, Freon™ e Nafion™. A Chemours tem cerca de
7.000 funcionários em 70 unidades produtivas que atendem a mais de 5.000 clientes
na América do Norte, na América Latina, na região da Ásia-Pacífico e na Europa. A
Chemours tem sede em Wilmington, Delaware, e está listada na Bolsa de Valores de
Nova York (NYSE) sob o símbolo CC. Para mais informações, acesse chemours.com
ou siga a Chemours no Twitter em @chemours.
Chemours™, Freon™, Opteon™, Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™ e Nafion™
são marcas comerciais ou marcas registradas da The Chemours Company ou suas
filiais.
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