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A HUNTSMAN DIVULGA CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS SOBRE 
ELASTÓMEROS EM CONTACTO COM ÁGUA E ALIMENTOS NA K 2019 

Visite a Huntsman na K 2019 no expositor 22 do pavilhão 8a 
K 2019 - de 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: Os fabricantes de plásticos que procuram elastómeros especializados, aprovados para uso 
em aplicações em contacto com água e alimentos, devem dirigir-se ao stand da Huntsman, na K, neste mês de outubro, 
onde a empresa estará a promover uma série de materiais 
 
A Huntsman é um dos principais produtores de elastómeros TPU. Um pioneiro do setor do plástico no que respeita à 
implementação de procedimentos de boas práticas de fabrico nas suas unidades de produção, a Huntsman é um 
parceiro internacional de confiança no que respeita às boas práticas de fabrico, e os seus especialistas em elastómeros 
são conhecidos por ajudarem os clientes a fazer as escolhas certas em relação aos materiais, em áreas altamente 
complexas em matéria de regulamentação.  
 
A Huntsman possui um portefólio de materiais TPU IROGRAN® em contacto com alimentos, que está em constante 
evolução e que está em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE em matéria de plásticos, bem como com os 
ensaios de migração e de odores da indústria da água potável. Facilmente processados através de técnicas de extrusão, 
injeção e calendarização, os materiais incluem elastómeros à base de poliéster para aplicações padrão de alimentos e 
bebidas; e elastómeros especializados à base de poliéster para maior resistência à água e a micróbios. Os principais 
produtos são: 
 

• TPU IROGRAN® A 85 E 4993 FCM à base de éster e TPU IROGRAN® A 90 P 5055 FCM à base de éter. Ambos 
podem ser calendarizados para a produção de correias transportadoras resistentes à abrasão e que tolerem agentes 
de limpeza agressivos 

• TPU IROGRAN® A 85 P 4394 FCM, um material emblemático à base de éter, que pode ser processado por extrusão 
de matriz plana ou película tubular, para aplicações de películas e laminados no setor alimentar  

• TPU IROGRAN® A 85 P 4395 FCM DP, um elastómero novo, de baixa migração, à base de éter, para a produção de 
mangueiras e tubos resistentes a micróbios e produtos químicos, e menos propensos a dobrar, ou seja, ideais para 
dispensar sólidos e líquidos.  

 
Para mais informações, visite a equipa da Huntsman na K 2019, no expositor 22, pavilhão 8a, de 16 a 23 de outubro de 
2019, ou contacte-nos por e-mail: Elastómeros_EAIME@huntsman.com  
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(fim) 
 
IROGRAN® é uma marca registada 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 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


