Evonik lança novos agentes antibloqueio para filmes poliméricos de
alta transparência




SPHERILEX® 60 AB foi desenvolvido para filmes a partir de poliolefinas e
poliésteres
SPHERILEX® 30 AB foi concebido especialmente para filmes muito finos,
como, por exemplo, os filmes de orientação biaxial

A Evonik lançou dois novos tipos de sílica precipitada para uso como agentes antibloqueio:
SPHERILEX® 60 AB e SPHERILEX® 30 AB. Tratam-se de aditivos essenciais à produção de
filmes plásticos, que melhoram as propriedades de manuseio dos filmes durante o
processamento subsequente, e também suas características finais.
Ambos os tipos de SPHERILEX® são produzidos por intermédio de um processo de fabricação
novo e patenteado que permite obter, simultaneamente, partículas de forma esférica, tamanho
controlado de partícula e estreita distribuição de partícula. O SPHERILEX® 60 AB foi concebido
para filmes à base de PE e PP, enquanto o SPHERILEX® 30 AB desenvolvido especialmente
para filmes muito finos, como, por exemplo, os de orientação biaxial.
Essa combinação de propriedades dos produtos permite a aplicação como agente antibloqueio
de alta eficácia em diferentes tipos de filmes, incluindo polietileno (PE), polipropileno (PP),
polietileno tereftalato (PET) e poliamida (PA).
A Evonik é uma das maiores fabricantes de sílica do mundo. Além da sílica pirogênica
AEROSIL® e das sílicas precipitadas ULTRASIL®, SIPERNAT®, ZEODENT® e SPHERILEX®, a
Evonik também produz agentes fosqueantes à base de sílica sob a marca ACEMATT® e outros
óxidos metálicos pirogênicos sob a marca AEROXIDE®. Ao todo, a empresa dispõe de uma
capacidade de produção global anual de cerca de um milhão de toneladas para todos os
produtos à base de sílica.
Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento
de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada
a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um
crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua
em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas
posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro
operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 bilhões de Euros.
Sobre Resource Efficiency

O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, fornece materiais de alta performance
e aditivos especiais para sistemas ambientalmente seguros e eficientes em energia para as indústrias automotiva, de
tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 10.000 colaboradores, esse
segmento gerou vendas da ordem de 5,7 bilhões de euros em 2018.
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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