Eastman anuncia sistema revolucionário de resina de
revestimento durante a ABRAFATI 2019
Nova tecnologia tem grande impacto na indústria de embalagens

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2019 - A Eastman apresenta seu mais recente
lançamento, os sistemas de resina protetiva Eastman Tetrashield™, na ABRAFATI 2019
(Congresso Internacional de Tintas e Exposição Internacional de Fornecedores de
Tintas) – a maior feira latino-americana para a indústria de tintas e revestimentos. A
ABRAFATI 2019 acontece na São Paulo Expo, em São Paulo, entre os dias 1 e 3 de
outubro.
“Por meio de nosso modelo de crescimento impulsionado pela inovação para atrair
incansavelmente o mercado e alavancar nossas plataformas de tecnologia para
fornecer aplicativos diferenciados, estamos redefinindo os sistemas de revestimento.
Um ótimo exemplo são os sistemas de resina protetiva Eastman Tetrashield™”, diz
Marcos Basso, gerente de desenvolvimento de mercado da Eastman para a América
Latina.
O produto já é um sucesso no mundo todo e, agora, o Tetrashield faz sua estreia no
Brasil. O Tetrashield é uma tecnologia inovadora, capaz de causar grande impacto em
vários setores econômicos, graças à sua combinação de durabilidade, produtividade e
sustentabilidade.
Na indústria de embalagens muitos elementos dependem do revestimento interno,
incluindo a vida útil do produto, a segurança alimentar, a conformidade regulatória e a
reputação da marca. Os consumidores confiam que os revestimentos das embalagens
metálicas protegerão seus alimentos. Além de ser livre de BPA, o Tetrashield
proporciona um equilíbrio entre durabilidade e flexibilidade para revestimentos usados
em alimentos enlatados com melhor desempenho, tempo de prateleira, segurança e
conformidade regulatória.
A indústria de alimentos não é a única beneficiária desta solução de alta tecnologia. As
resinas Tetrashield tornam os revestimentos mais duráveis ao permitir formulações de
baixo VOC (em português, COV, composto orgânico volátil) e eliminar etapas de
fabricação que consomem muita energia, elas protegem as pessoas e nosso planeta.
Além disso, testes de laboratório revelaram que os revestimentos à base de Tetrashield
apresentam melhorias significativas em comparação a outras coberturas – incluindo
resistência química, estabilidade hidrolítica e durabilidade ao ar livre. Ele pode estender
a resistência às intempéries, melhorar a facilidade de aplicação, aumentar a proteção
contra corrosão e proteger os ativos por mais tempo.
Essa grande resistência às intempéries aliada à resistência química e à dureza tornam
os revestimentos mais duráveis, mantendo os benefícios tradicionais dos poliésteres, o
que é muito importante para os OEM (em português, fabricante de equipamento original)
dos segmentos automotivo e de manutenção industrial.
Coalescentes e aminas estrelando em terra firme

Por mais de 70 anos, a Eastman é fornecedora líder de matérias-primas de alta
qualidade para a indústria global de revestimentos. Na ABRAFATI, a empresa também
apresenta sua linha completa de coalescentes e exibe seu extenso portfólio para a
indústria de revestimentos, incluindo aminas neutralizantes.
A empresa destaca também o coalescente Eastman Optifilm™ enhancer 300, que
melhora as propriedades de aplicação das tintas providenciando melhor maleabilidade
e tempos de abertura mais longos em várias condições de aplicação. Sua ampla
compatibilidade, facilidade de incorporação e excelente estabilidade hidrolítica permitem
que ele seja usado numa ampla variedade de tipos de látex e é apropriado para muitas
aplicações em arquitetura.
Os visitantes também podem aprender sobre o álcool éster Eastman Texanol™, que
fornece o mais alto nível de integridade em baixos níveis de coalescente e é adequado
para todos os tipos de tintas látex. A equipe estará disponível para falar sobre os aditivos
neutralizantes de amina Eastman Advantex™ e Vantex™-T, que são aditivos
multifuncionais e de alto custo-benefício que permitem uma variedade de benefícios em
revestimentos arquitetônicos. O Advantex melhora o perfil de baixo odor dos
revestimentos arquitetônicos, enquanto o Vantex-T permite que os formuladores criem
tintas e revestimentos sustentáveis, com menor odor e baixo VOC.
Para encerrar, a equipe de revestimentos e tintas da Eastman apresentará na
ABRAFATI 2019.
Reinaldo Alvarado-Torres, representante de assistência técnica da região das Américas,
apresenta um seminário técnico sobre o Tetrashield, intitulado “Novidades em resinas
de alto desempenho: a química dos poliois trazendo resinas versáteis e de alto
desempenho para o segmento de tintas protetivas e industriais” no dia 3 de outubro, às
10h, no Auditório de Resinas (1).
E uma presença internacional da equipe de revestimentos e tintas da Eastman, Glenda
Eilo, diretora global de marketing para revestimentos e tintas, irá ministrar uma palestra
intitulada “O novo consumidor de revestimentos - entendendo as tendências de
consumo mais impactantes no futuro da indústria de revestimentos arquitetônicos” no
dia 1 de outubro, às 18h, no Auditório Arquitetônico (4). A executiva foi especialmente
convidada pela ABRAFATI para fazer a apresentação.
A Eastman estará localizada no estande 89A, ao lado do espaço da ABRAFATI.
Serviço: ABRAFATI 2019 – Congresso Internacional de Tintas e Exposição Internacional de
Fornecedores de Tintas
Quando: 1 a 3 de outubro
Horário: 11h às 20h
Estande: 89A
Local: Km1,5 da Rod. dos Imigrantes - Vila Água Funda

Sobre Eastman Chemical Company
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados que produz uma ampla gama de
produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o propósito de
melhorar a qualidade de vida de uma maneira considerável, a Eastman trabalha com seus
clientes para entregar produtos e soluções mantendo um compromisso com a segurança e com
a sustentabilidade. O modelo de crescimento da empresa impulsionado por inovação é
favorecido por plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo engajamento com cliente
e desenvolvimento de aplicações diferenciadas, para ampliar sua posição de liderança em
atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos de consumo. Como
uma empresa inclusiva e diversificada, a Eastman emprega, aproximadamente, 14.500
pessoas ao redor do mundo e atende clientes em mais de 100 países. A companhia alcançou,
em 2018, aproximadamente, 10 bilhões de dólares em receitas e está sediada em Kingsport,
Tennessee, EUA. Para obter mais informações, visite www.eastman.com.
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