Henkel desenvolve tecnologia para fabricação de canudos de
papel
Adesivo é resistente a líquidos e segue normas de segurança alimentar

São Paulo, fevereiro de 2019 – O alto consumo e descarte de produtos plásticos vem sendo discutido
em diferentes países por conta da poluição, especialmente dos oceanos. De acordo com uma
pesquisa publicada pela revista científica Science, em 2015, descobriu-se que a humanidade gera um
total de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano – desse montante, entre 4,8 milhões
e 12,7 milhões de toneladas chegam aos oceanos.
Com a intenção de diminuir a poluição plástica, cidades brasileiras buscam alternativas para
preservar o meio ambiente, começando pela substituição do canudo plástico pelo de papel
biodegradável ou reciclável. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a banir o uso e fornecimento de
canudos plásticos em quiosques, bares e restaurantes, devido a um projeto de lei sancionado em
julho de 2018. Outras cidades brasileiras também buscam caminhos para eliminar o consumo e o
fornecimento de itens plásticos. A tendência é que essa mudança também se estenda para outros
itens, como copos, pratos e talheres plásticos.
Sempre a favor de iniciativas sustentáveis e para atender as indústrias em relação às novas
necessidades do mercado, a Henkel, líder em tecnologias adesivas de alta performance, desenvolveu
um adesivo específico para aplicação em canudos de papel - resistente a líquidos durante o período
de uso. Produzido em Jundiaí, interior de São Paulo, sua fórmula é 100% a base d'água, não contém
solventes e atende legislações locais pertinentes a contatos diretos com alimentos.
"A Henkel está sempre preocupada com os impactos ambientais, além de acompanhar as tendências
e necessidades de diferentes mercados. Ao identificar essa demanda no Brasil, nosso time de
Pesquisa e Desenvolvimento desenvolveu essa tecnologia com alta performance, qualidade e
segurança para atender prontamente às necessidades dos fabricantes. Além disso, nossa unidade
fabril de Jundiaí tem capacidade para abastecer a indústria local", explica Igor Honorato, Gerente de
Vendas Brasil para a divisão de Adesivos Industriais.
O produto já está disponível para validação dos fabricantes e sua venda será feita em duas
apresentações distintas.
Sobre a Henkel

A Henkel opera globalmente com um portfólio diversificado e bem balanceado. A companhia mantém
posições de liderança com suas três unidades de negócio, tanto em mercados industriais como de
consumo, graças a marcas fortes, inovações e tecnologias. Henkel Adhesive Technologies é líder
global no mercado de adesivos – em todos os segmentos industriais no mundo todo. Em seus negócios

de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel mantém posições de liderança em muitos mercados
e categorias ao redor do mundo. Fundada em 1876, a Henkel conta com mais de 140 anos de sucesso.
A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas globalmente – uma equipe apaixonada e altamente
diversificada, unida por uma forte cultura organizacional, um propósito comum de criar valor
sustentável e valores compartilhados. Como líder reconhecido em sustentabilidade, a Henkel mantém
posições de liderança em muitos índices e rankings internacionais. As ações preferenciais da Henkel
estão listadas no índice DAX da bolsa de valores alemã. Para mais informação, por favor visite
www.henkel.com.
Sobre a Henkel Brasil
A Henkel está no Brasil há 63 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de Superfícies
e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional. A
Henkel Brasil conta com mais de 950 profissionais distribuídos nas plantas de Diadema, Itapevi e
Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central na Lapa e uma ASK
Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.
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