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A HUNTSMAN APRESENTA CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 
SOBRE ELASTÓMEROS PARA APLICAÇÕES DE FIOS E CABOS 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: Na edição deste ano da K, a Huntsman irá destacar de que forma os seus elastómeros 
termoplásticos de poliuretano (TPU) IROGRAN® podem ajudar a proteger ligações em algumas das mais complexas 
aplicações de fios e cabos no mundo.  
 
A Huntsman é o principal fornecedor de elastómeros robustos e fiáveis utilizados no revestimento de cabos para 
aplicações do setor automóvel, automação, offshore, cuidados de saúde e bens de consumo. A extensa gama de 
elastómeros TPU IROGRAN® da empresa para a indústria dos fios e cabos inclui produtos especializados ignífugos, 
mate e transparentes, bem como categorias que estão em conformidade com procedimentos de boas práticas de fabrico 
(GMP).  
 
A mais recente inovação da Huntsman em matéria de fios e cabos é o TPU IROGRAN® FR, uma família de produtos 
única de materiais de revestimento de cabos sem halogéneos e ignífugos, que oferecem um retardamento de chamas de 
última geração, à medida que retém a sua força e resistência à fadiga.  
 
As principais aplicações de fios e cabos para as diferentes categorias de TPU IROGRAN® da Huntsman incluem: 

• Cabos de sensores para o transporte 

• Cabos de carregamento para veículos híbridos e elétricos 

• Cabos de alimentação / sensores para robôs e cabos para correntes de arrasto   

• Cabos geofísicos e umbilicais submarinos 

• Cabos para painéis solares e turbinas eólicas 

• Cabos para elevadores, ascensores e escadas rolantes 

• Cabos para auscultadores e carregamento USB  

• Cabos para dispositivos médicos não invasivos. 
 
Para mais informações, visite os especialistas em fios e cabos 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 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


