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A HUNTSMAN APRESENTA OFICIALMENTE A PLATAFORMA DE PRODUÇÃO 
DE ADITIVOS IROPRINT™ NA K 2019  

Visite a Huntsman na K 2019 no expositor 22 do pavilhão 8a 
16 a 23 de outubro de 2019 - Düsseldorf Messe, Düsseldorf, Alemanha 

Inovação em elastómeros: PU e TPU de qualidade superior: Pessoas dedicadas. Opções poderosas 

 
Osnabrück, ALEMANHA: Esta semana, na K 2019, a Huntsman irá apresentar oficialmente a sua gama de resinas, pós 
e filamentos para o fabrico de aditivos IROPRINT™ ao mercado global dos plásticos. Durante a K, os visitantes do stand 
da Huntsman poderão ver os materiais de impressão 3D IROPRINT em ação, com um produto de filamento F 
IROPRINT™ impresso no nosso expositor, numa máquina Ultimaker S5. Serão ainda expostos vários artigos impressos 
em 3D, que os visitantes podem ver e tocar, demonstrando a elasticidade dos materiais de fabrico de aditivos 
IROPRINT™, que são macios e flexíveis, mas também resistentes e fortes.  
 
A plataforma de fabrico de aditivos IROPRINT™ da Huntsman contém três materiais diferentes à base de uretano: 
• Os filamentos F IROPRINT™ são uma gama de materiais TPU de elevado desempenho, com um diâmetro 

consistente, concebidos para usar com o fabrico de filamentos fundidos (FFF) e outros métodos de impressão à 
base de extrusão 

• As resinas R IROPRINT™ são sistemas de resinas líquidas suaves, duradouras e de um só componente que 
podem ser impressas em 3D através da estereolitografia (SLA), processamento de luz digital (DLP) e outros 
métodos de cura por radiação 

• Os pós P IROPRINT™ são materiais de poliuretano termoplástico (TPU) de elevado desempenho, à base de pó, 
para formas de imprimir por sinterização de alta velocidade (HSS) e sinterização seletiva a laser (SLS). 

 
O material IROPRINT™ que será impresso na exposição é o filamento F 80213 IROPRINT™, um poliuretano 
termoplástico (TPU) suave com uma dureza Shore de A85. Por norma, os filamentos suaves de TPU não são fáceis de 
imprimir, mas o F 80213 IROPRINT™ é diferente, com menos atrito nos tubos de guiamento dos filamentos. Único na 
gama de aditivos IROPRINT™, o filamento F 80213 IROPRINT™ é um TPU à base de poliéster, o que o torna resistente 
à hidrólise. Fundamentalmente, é um dos materiais TPU à base de poliéster mais macios e o único qualificado para 
funcionar com a Ultimaker S5, uma impressora de mesa 3D de fácil utilização. 
 
Bart van As, Gestor de Produtos para Materiais na Ultimaker, disse o seguinte: "Existe um grande interesse em materiais 
flexíveis por parte dos clientes. Estou muito feliz com o facto de o novo filamento TPU da Huntsman imprimir tão bem 
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nas impressoras da Ultimaker. É um grande contributo para o mercado da Ultimaker e abre caminhos para novas 
aplicações para os nossos clientes." 
 
Stephane Peysson, Gestor Global de Desenvolvimento de Negócios na Huntsman, comentou: "Desde que revelámos a 
nossa plataforma de fabrico de aditivos IROPRINT™ durante a antevisão da K em julho, temos estado atarefados com 
as solicitações de empresas que estão interessadas em utilizar estes materiais. Isto inclui empresas que produzem 
impressoras e que querem saber mais sobre o que esta gama tem para oferecer, bem como designers de produtos do 
setor do calçado e afins. Temos alguns projetos verdadeiramente empolgantes em curso e esperamos ter mais debates 
interessantes durante a K com os principais decisores do mundo dos materiais." 
 
Os materiais de fabrico de aditivos IROPRINT™ da Huntsman foram concebidos tendo em conta as necessidades da 
indústria do calçado. No entanto, existem muitas outras aplicações para esta inovadora plataforma de produtos, que 
oferece propriedades macias, flexíveis e duráveis. Outros exemplos de aplicações são objetos que precisam de ter 
características semelhantes à borracha, tais como vedantes e juntas, têxteis, punhos, condutas flexíveis, ilhós, buchas e 
componentes antivibratórios. 
 
Para falar com os especialistas no fabrico de aditivos IROPRINT™ da Huntsman, visite a nossa equipa na K 2019, no 
expositor 22, pavilhão 8a, de 16 a 23 de outubro de 2019, ou contacte-nos por e-mail: IROPRINT@huntsman.com. Mais 
informações disponíveis em www.IROPRINT.com 
 
(fim) 
 
IROPRINT™ é uma marca comercial da Huntsman Corporation ou de um dos seus afiliados, em um ou mais, mas não em todos os países.  
 
Sobre a Huntsman: 
A Huntsman Corporation é um fabricante e comerciante global de produtos químicos diferenciados e especiais, cujas receitas em 
2018 foram superiores a 9 mil milhões de dólares. Os nossos produtos químicos chegam aos milhares e são vendidos a quaisquer 
fabricantes de todo o mundo, servindo assim um grande e diversificado número de mercados de destino domésticos e industriais. 
Gerimos mais de 75 unidades de fabrico, I&D e operacionais em aproximadamente 30 países, e empregamos aproximadamente 10 
000 associados dentro das nossas quatro divisões comerciais distintas. Para mais informações sobre a Huntsman, visite a página web 
da empresa em 
www.huntsman.com. 
 
Redes sociais: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 

Declarações de expectativas:  
Determinadas declarações que constam neste comunicado, constituem declarações de expectativas na aceção da secção 27A da lei 
de valores mobiliários de 1933, e da secção 21E da lei do mercado de valores mobiliários de 1934. Essas declarações baseiam-se 
nas convicções e expectativas atuais da direção. As declarações de expectativas contidas no presente boletim informativo estão 
sujeitas a incerteza e a alterações das circunstâncias, e envolvem riscos e incertezas que podem afetar as operações, mercados, 
produtos, serviços e preços da empresa, bem como outros fatores, conforme analisado sob o título "Fatores de Risco", nos relatórios 
da Huntsman arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Riscos e 
incertezas significativos podem estar relacionados, sem no entanto estarem limitados a condições económicas globais voláteis, 
mercados de produtos cíclicos e voláteis, interrupções na produção nas unidades de fabrico, reorganização ou restruturação das 
operações da Huntsman, incluindo qualquer atraso ou outros desenvolvimentos negativos que afetem a capacidade de implementar 
reduções de custos e melhorias na otimização do fabrico nos negócios da Huntsman e realizar poupanças previstas, bem como outros 
fatores financeiros, económicos, competitivos, ambientais, políticos, legais regulatórios e tecnológicos. A empresa não se obriga a 
fornecer revisões das declarações de expectativas em caso de alteração de circunstâncias, salvo disposição em contrário nas leis 
aplicáveis. 

 

 
 


