19-26 de outubro de 2022
K 2022, o RadiciGroup em exibição se concentra em sustentabilidade e performance
O Grupo enfrenta desafios globais, fortalecendo sua presença internacional e oferecendo soluções
sob medida e produtos de alto desempenho.

As soluções inovadoras das Áreas de Negócios High Performance Polymers e Specialty Chemicals do
RadiciGroup estão em exposição no K2022, Hall 6 –Stand B10, de 19 a 26 de outubro no centro de
exposições de Dusseldorf, que por uma semana se torna o coração dos materiais poliméricos e chama os
trabalhadores do setor de todo o mundo.

O RadiciGroup, Grupo integrado na cadeia de fornecimento da poliamida e há mais de 40 anos fabricante
de tecnopolímeros para uso em engenharia, está na vanguarda da ampliação da oferta de soluções que
atendem aos requisitos de sustentabilidade, desempenho e segurança. Estes são os principais
impulsionadores que têm orientado o Grupo na definição das novas propostas para os inúmeros mercados
que aborda, desde o automobilístico e do e-mobility, ao elétrico/eletrônico, do water management e dos
bens industriais e de consumo.
«Em comparação com a última edição da K – sublinha Erico Spini, Global marketing manager do
RadiciGroup High Performance Polymers – o Grupo estará na feira com uma ampla proposta de soluções
com impacto ambiental reduzido desde a reciclagem pré e pós consumidor ou baseadas em fontes bio. O
objetivo é ser parceiro daqueles clientes que pretendem implementar projetos nos quais a sustentabilidade
seja um requisito fundamental, sem sacrificar os desempenhos que continuam a ser centrais em toda a nossa
oferta».
Na frente da recuperação, a referência é a nova linha Renycle®, tecnopolímeros realizados pela reciclagem
mecânica com percentuais variáveis de poliamida recuperada (selecionada e rastreada) e com impacto
ambiental muito menor do que o material virgem, calculado para cada formulação segundo o estudo LCA
(Life Cycle Assessment).
«Na feira exibimos inúmeras aplicações no campo da e-mobility – continua Spini - com foco na nova linha
de produtos para aplicações na presença de altas tensões elétricas, típicas dos conectores para mobilidade
elétrica, que exigem a tonalidade de cor laranja por razões de segurança. Também desenvolvemos produtos
especiais com propriedades altíssimas que duram no tempo para o setor do water management, como
Radilon® DT e Radistrong® Aroma, onde a questão da segurança é igualmente central devido ao contato com
a água potável de muitas aplicações. Por fim - conclui Spini - temos uma área do estande dedicada aos

filamentos para impressão 3D, um novo setor para o qual nos voltamos com nossos muitos anos de knowhow em compounding: Radilon® Adline é uma linha baseada em classes especiais de poliamida, adequada
não apenas para prototipagem, mas também para a produção de peças funcionais. Gostamos de olhar para o
futuro e para projetos "particulares", deixando-nos guiar pela nossa experiência»

Todas as fichas técnicas atualizadas dos produtos podem ser consultadas, acessando pelo site
RadiciGroup, um novo portal otimizado para busca dos materiais com base em requisitos técnicos e
características especiais da aplicação final.

A qualidade dos tecnopolímeros produzidos nos vários sites internacionais do RadiciGroup também é
garantida por uma abordagem comum e global na gestão dos processos: recentemente, todas as plantas
de produção do RadiciGroup High Performance Polymers obtiveram ou renovaram a certificação
ambiental ISO14001 e a certificação ISO45001, vinculada à a saúde e a segurança dos trabalhadores.
«A estratégia da área de negócios High Performance Polymers - sublinha Cesare Clausi, gerente global
de vendas da BA - se baseou desde o início na proximidade com o cliente, para oferecer localmente não
apenas produtos, mas também serviços pontuais e eficientes, criando sinergias na área de R&D,
sales&marketing e suporte técnico com a nossa estrutura global. Para nós é essencial estarmos próximos das
realidades industriais dos nossos clientes, garantir elevados padrões de qualidade em todos os lugares e
propor soluções inovadoras e sustentáveis a nível mundial, tanto do ponto de vista do produto como do
processo. Em suma, compartilhamos os mesmos valores em todos os nossos locais e os traduzimos em
compromissos bem definidos que se traduzem em propostas certificadas. Em todo o mundo».

Mais um passo na estratégia de internacionalização do Grupo foi bem sucedido em setembro passado na
Índia, com a conclusão da aquisição do negócio Engineering Plastics di Ester Industries Ltd. A operação
permite ao RadiciGroup - na Índia desde 2006 - fortalecer ainda mais sua presença local por meio da
aquisição de um dos principais e históricos atores do mercado indiano e fortalecer a presença do Grupo no
continente asiático, aproveitando seu potencial de crescimento.
«Nos últimos dois anos – conclui Clausi – reforçamos a nossa presença internacional através de novas e
modernas plantas de produção, aumentando a capacidade de produção e, portanto, o nível de eficiência na
América, Europa e China. O objetivo é ser proativo com todos os nossos clientes e ser o seu parceiro
estratégico, desenvolvendo em conjunto as soluções do futuro».

Para conhecer todas as novidades e propostas do RadiciGroup, dois eventos estão programados no estande
durante a feira: no dia 20 de outubro, às 16:00, uma coletiva de imprensa intitulada “Innovation at

RadiciGroup High Performance Polymers: sustainable, reliable and safe solutions for the future” E no dia 25
de outubro, às 11:30, um encontro para ilustrar, com um exemplo prático, a abordagem do serviço CAE do
RadiciGroup no projeto de um componente de alumínio a polímero especial de última geração para
aplicações estruturais. Título: “A case history of metal replacement with Radilon® engineering polymers”.

A Business Area Specialty Chemicals - principal fornecedor das demais divisões do Grupo - apresenta na
feira os produtos fabricados nas unidades de Novara (Itália) e Zeitz (Alemanha), duas das mais avançadas
plantas químicas europeias: ácido adípico e nítrico, hexametilenodiamina, outros intermediários químicos,
polímeros PA6 e PA66, polímeros especiais como PA612 e polímeros de base biológica como PA610 e
PA510. Materiais utilizados para a produção de diversos produtos na indústria de plásticos e fibras sintéticas
e destinados a diversos setores, incluindo automotivo, elétrico/eletrônico, bens de consumo e esporte.

RADICIGROUP – Com cerca de 3.000 funcionários, um faturamento de 1.508 milhões de euros em 2021 e uma rede de fábricas e escritórios
comerciais localizados na Europa, América do Norte e do Sul e Ásia, o RadiciGroup é hoje o líder mundial na produção de uma ampla gama de
produtos químicos, polímeros de poliamida, tecnopolímeros de alto desempenho e soluções têxteis avançadas, incluindo fios de nylon, fios de
poliéster, fios provenientes da recuperação e de fontes biológicas, não tecidos e dispositivos de proteção nos setores da saúde e industrial. Produtos
realizados graças a um know-how químico de excelência e à integração vertical no sector da poliamida, desenvolvidos para uso em diversos setores
industriais, incluindo: Automotivo - Elétrico/Eletrônico - Bens de consumo - Vestuário - Mobiliário - Construção Civil - Eletrodomésticos - Esportes. Na
base da estratégia do RadiciGroup está a forte atenção à inovação, à qualidade, à satisfação dos clientes e aos temas da sustentabilidade social e
ambiental. Com as suas macro Áreas de Negócio - Specialty Chemicals, High Performance Polymers e Advanced Textile Solutions - o RadiciGroup faz
parte de uma estrutura industrial mais ampla que inclui também o negócio mecanotêxtil (ITEMA), o da energia (GEOGREEN) e da Hotelaria (SAN
MARCO).
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