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Evonik e sua Linha de Negócios
Comfort & Insulation
Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é uma das principais empresas mundiais do segmento de
especialidades químicas. A essência da estratégia corporativa da Evonik é o crescimento rentável e o aumento
sustentado do valor da empresa. Suas atividades se concentram nas principais megatendências saúde, nutrição,
eﬁciência de recursos e globalização. A Evonik se beneﬁcia especiﬁcamente de seu talento inovador e de
suas plataformas de tecnologia integrada. A Evonik atua em mais de 100 países no mundo inteiro, e está
estabelecida na América do Sul desde 1954. Atualmente, a Evonik administra diversos escritórios, centros de
inovação e unidades de produção em toda a região, sempre priorizando a estreita cooperação com os nossos
clientes e criando soluções inovadoras com eles.
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Linha de Negócios Comfort & Insulation:
A linha de negócios Comfort & Insulation da Evonik Industries AG é uma das principais fornecedoras de
aditivos utilizados na fabricação de diversos tipos de espumas de poliuretano; Produtos da linha Comfort &
Insulation asseguram vantagens de desempenho a espumas de PU em várias áreas como, por exemplo:
doméstica, construção, automobilística e muitas outras. O início da história do produto data dos anos de 1960,
quando os primeiros estabilizadores de espumas de PU foram apresentados pela Goldschmidt AG sob a marca
TEGOSTAB®. Com mais de 50 anos de experiência, a linha de negócios antecipa as tendências da indústria e
estabelece relacionamentos estreitos tanto por meio de especialistas técnicos presentes nos mercados
consumidores como por intermédio de centros de competência posicionados estrategicamente no mundo
inteiro. Comfort & Insulation dispõe de cinco centros de competência em poliuretanos localizados na
Alemanha, no Brasil, na China, nos Estados Unidos e em Cingapura, além de uma rede de vendas e
distribuição global que conta com o suporte de especialistas técnicos locais.

Portfólio de Produtos
O portfólio de produtos da linha de negócios Comfort & Insulation
da Evonik abrange:

TEGOSTAB®

KOSMOS®

Estabilizadores de espumas

Catalisadores metálicos

TEGOAMIN®

ORTEGOL®

Catalisadores amínicos

Outros aditivos especiais como, por
exemplo, reticulantes (crosslinkers),
amaciantes, antiestáticos, agentes
hidrofílicos, …

GORAPUR®
Desmoldantes
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Centro Técnico de Serviços da
América do Sul
Em 2003, a Evonik inaugurou um novo Centro Técnico de Serviços para espumas ﬂexíveis no Brasil. As
instalações incluem um laboratório bem equipado com moderníssimos instrumentos para caracterização de
espumas, uma planta piloto para trabalhos em blocos com 1 m3, além de pessoal técnico especializado local.
A meta do Centro Técnico de Serviços é desenvolver produtos sob medida para a América do Sul e prestar
suporte aos clientes na otimização de suas formulações em espuma. O benefício desse serviço técnico local é
uma resposta mais rápida, um atendimento personalizado e uma equipe competente e conhecedora das
exigências legais e das situações de produção em relação a todos os clientes regionais. A Evonik considera
que o Serviço Técnico é essencial para uma melhor produção da espuma. Por este motivo, a Evonik propicia
um serviço técnico de alto nível na região sulamericana. Com o suporte fornecido pelo Centro Técnico,
nossos clientes podem ter muito sucesso na melhoria de seu processo e qualidade da espuma.
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Nossa Equipe Técnica oferece os
seguintes serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinamento técnico completo
PU Foam Academy
Reprodução do processo de produção do cliente
Ajustes e desenvolvimentos de formulações
Projetos personalizados
Soluções de problemas
Avaliações de propriedades físicas
Testes de queima de espumas
Medição de VOC em espumas de PU
(para orientação)

• Correções em formulações de clientes para atingir
propriedades físicas especíﬁcas
• Suporte de infra-estrutura para laboratórios
• Relatórios técnicos proﬁssionais
• Suporte técnico completo
• Visitas aos clientes
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Centro Técnico
de Serviços
América do Sul

Com uma estrutura global de vendas e distribuição apoiada por especialistas
técnicos locais, a Evonik fornece produtos customizados e trabalha pela excelência
operacional e proximidade junto aos clientes no dia a dia.
Para servir às suas necessidades você pode encontrar nossos Centros de Competência
em Poliuretanos na Alemanha (Essen), Estados Unidos (Hopewell), China (Shangai),
Brasil (Americana) e em Cingapura.
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Equipe Técnica da América
do Sul

Celso Toyoshima

Clodoaldo Silverio

Agesislau Silva

Gerente Técnico

Técnico

Técnico

7

Evonik Degussa Brasil Ltda.
Centro Técnico de Serviços da América do Sul
Rua Florindo Cibin, 7.000 – Acesso pela Av.
São Jerônimo, 6.000 – Bairro São Jerônimo
13470-437 – Americana – SP – Brasil
fone +55 19 3475-3038 / 3041
www.evonik.com/polyurethane-additives

