Agosto de 2019

Informação de imprensa
BASF aumenta capacidade de produção do branqueador óptico
Tinopal® CBS
 Alto valor de investimento em euros é feito na planta de Monthey, Suíça
 Expansão acontece em etapas até 2022

A BASF está aumentando a capacidade de produção dos branqueadores ópticos
Tinopal® CBS, na sua planta de Monthey, na Suíça. O investimento tem como
finalidade aumentar a capacidade, em etapas, até 2022. A primeira fase de
incremento de capacidade será operacionalizada em 2021.
"O investimento visa nos dar condições de atender globalmente a crescente
demanda dos clientes", comenta Soeren Hildebrandt, vice-presidente sênior da
BASF de Home Care, I&I e Industrial Formulators na Europa. O Tinopal® CBS
atende os fabricantes do setor de cuidados domésticos e limpeza Industrial e
Institucionais (I&I), com uma solução sustentável e de alta performance para roupas
brancas. "Nós conquistamos nossos clientes principalmente ofertando um produto
de excelente qualidade e continuamos cumprindo o nosso papel de pioneira neste
mercado ascendente", considera Hildebrandt.
O Tinopal® CBS é usado em detergentes líquidos e em pó, em dose única e em
produtos I&I. Esse branqueador óptico prolonga a vida útil dos tecidos e intensifica
o resultado de brancos intensos, mesmo sob baixas temperaturas e com ciclos de
lavagem curtos.
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É ideal para uso em produtos como detergentes líquidos, líquidos concentrados e
dose única. Além disso, o Tinopal® CBS atende aos critérios de rótulo ecológico da
União Europeia.
Sobre a divisão de Care Chemicals da BASF
A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para higiene,
cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas.
Somos o fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de
detergentes e produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis
e inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care
Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios
ativos de cosméticos e filtros UV. Os polímeros superabsorventes, desenvolvidos para uma
variedade de aplicações higiênicas, completam a gama de produtos. Possuímos sites de produção
e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa presença nos mercados
emergentes. Mais informações estão disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.
Sobre a BASF
Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso
econômico, proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com
aproximadamente 122.000 colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos
clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis
segmentos: Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e
Cuidados e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de cerca de € 63 bilhões em 2018. As
ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American
Depositary Receipts (BASFY) nos EUA. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br.
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