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Solvay apresenta dois novos estabilizadores UV para o
mercado brasileiro de plásticos na Feiplastic 2019
Saddle Brook, EUA, 18 de abril 2019 --- A Solvay Technology Solutions apresenta na
Feiplastic 2019 dois novos estabilizadores UV para poliolefinas: o Cyasorb Cynergy
Solutions® M528 para aplicações de injeção e sopro, e o Cyasorb® Cyxtra® V9900
para peças automotivas.
O Cyasorb Cynergy Solutions® M528 é um estabilizador à luz especificamente
desenvolvido para produtos de polietileno soprados ou injetados, atendendo às mais
elevadas exigências de durabilidade. Trata-se de um poderoso estabilizador que
oferece proteção UV a longo prazo e resistência térmica. O produto pode ser usado
em doses muito reduzidas em relação aos aditivos estabilizadores tradicionais em uma
ampla variedade de polímeros, permitindo maior flexibilidade de formulação e redução
de custos operacionais.
A Solvay também está introduzindo no mercado brasileiro o Cyasorb® Cyxtra®
V9900. O produto é o primeiro de uma nova plataforma tecnológica de estabilização
UV criada pela Solvay. Especialmente desenvolvido para atender os mais rigorosos
requerimentos da indústria automobilística, proporciona excepcional resistência à
radiação UV em peças plásticas interiores e exteriores de polipropileno (PP), e dos
compostos a base de poliolefinas TPO e TPE.
Além de atender todas as normas automotivas globais de envelhecimento artificial e de
durabilidade, o produto excede as exigências de baixo VOC (composto orgânico
volátil), odor e fogging, sem interferir na aderência de pintura. O Cyasorb® Cyxtra®
V9900 é fabricado com a tecnologia Cyflow™ que não gera pó ou aglomerados, e
facilita sua incorporação no processo de extrusão.
"A indústria continua buscando soluções que permitam que os plásticos tenham um
desempenho melhor e durem por mais tempo, mas mantendo uma boa relação
custo-benefício", comenta Andrea Landuzzi, Diretor Global de Marketing da área de
negócios Polymer Additives da Solvay.
“As mais recentes tecnologias conferem à Solvay a liderança na capacidade de
extensão da vida útil dos plásticos e facilitam os vários esforços da indústria para
melhorar os processos de reciclagem, bem como no desenvolvimento de sistemas de
economia circular. O M528 e o V9900 reforçam nosso compromisso de aproveitar
nossos mais de 60 anos de experiência em estabilização UV para fornecer soluções
inovadoras que lidam com os principais desafios sociais e dos clientes”, disse
Landuzzi.

Para saber mais sobre o portfólio de estabilizadores à luz, antioxidantes e agentes
antiestáticos da Solvay, visite o estande da empresa na Feiplastic: G42.
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