Comunicado de Imprensa
Rio 2016: A RadiciGroup nos Jogos Olímpicos
com a Radiflam®.
BÉRGAMO, 15 de março de 2016 - Após assinar as cadeiras de oito importantes

estádios que sediaram a Copa do Mundo de 2014, neste ano,
a RadiciGroup - dentre as fabricantes líderes de uma vasta
gama de tecnopolímeros de poliamidas, PBT, TPE e POM voltará
tecnopolímeros antichama
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à base de poliamida 6 Radiflam® S. Cinco das

estruturas esporti vas , nas quai s serão realizados os próximos Jogos Olímpicos de
Rio de Janeiro (05-21 de agost o de 2016) - Centro Olímpico de Tiro Esportivo,
Arena da Juventude, Centro Olímpico de Hóquei , Arena do Fut uro, Centro Aquático
Maria Lenk -, contarão novamente com a assinat ura da RadiciGroup.

O mercado brasileiro - no qual a RadiciGroup está presente desde 1997, com a fábrica Radici Plastics Ltda
– confirma novamente a própria escolha de premiar a Radiflam® (mais especificamente o Radiflam® S
RV300UKHF 3010 BK), marca da RadiciGroup, sinônimo de níveis tecnológicos, qualitativos e de
segurança elevados, know-how e confiabilidade. Esses antichama especializados à base de poliamida 6,
com 30% de fibra de vidro, de fato, estão incluídos nos materiais utilizados para construir as cadeiras de
estádio - e muitos dos seus acessórios e, particularmente, os apoios de braço, pernos, suportes ... presentes em cinco das estruturas esportivas (Centro Olímpico de Tiro Esportivo, Arena da Juventude,
Centro Olímpico de Hóquei, Arena do Futuro, Centro Aquático Maria Lenk) que sediarão os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro, evento para o qual são esperados no Brasil 10.000 atletas provenientes de
mais de 200 Países e mais de 500.000 turistas.
O Radiflam® S RV300UKHF 3010 BK é capaz de garantir ao elemento plástico o máximo desempenho em
termos de resistência mecânica, propriedade antichama, aspecto estético, resistência à exposição
prolongada aos raios UV e outros agentes atmosféricos agressivos. Tudo no respeito das normas
rigorosas sancionadas pelo Comitê Olímpico Internacional em termos de segurança das estruturas
esportivas, das regulamentações específicas técnicas no âmbito das construções. «Fomos os primeiros no
Brasil a fornecer tecnopolímeros de poliamidas homologados, utilizados para a produção de cadeiras de
estádio particulares» - comentou Jane Campos, CEO - Diretora Executiva da Radici Plastics Ltda - «e
esta presença no Rio com os produtos Radiflam® nos deixa muito orgulhosos. Em todos esses anos de

atividade no mercado brasileiro, são quase vinte, o nosso objetivo é sempre procurar garantir aos nossos
clientes inovação tecnológica, qualidade, segurança e máxima personalização. Um trabalho que
continuaremos a realizar com determinação graças à estrutura de R&D e de suporte técnico ao
desenvolvimento junto ao cliente criada aqui, na América do Sul, e também à contribuição de
desenvolvimentos e competências obtidas na Europa e na América do Norte.»
«O fato de termos sido escolhidos mais uma vez como fornecedores em ocasião de eventos esportivos de
prestígio, em 2014 na Copa do Mundo, e neste ano nos Jogos Olímpicos,» - concluiu Campos - «é um
importante reconhecimento das competências técnicas e da marca inovadora, que caracterizam a nossa
indústria».

A gama Radiflam® …
Juntamente com os materiais à base de PA6, dentre os usos está incluída a produção de cadeiras
para estádios e dos respectivos acessórios (como apoios de braço, fixadores, suportes, assentos), a gama
Radiflam® também inclui os materiais à base de PA6.6 e PBT que
unem à propriedade flame retardant ótimas características elétricas e
mecânicas. Disponíveis em uma vasta tipologia de cores, os
produtos Radiflam® garantem qualidade, desempenho elevado e
segurança.

RadiciGroup para o setor do ESPORTE…
Para aplicações no setor do Esporte, o portfólio de produtos da RadiciGroup inclui também uma vasta
gama de fibras sintéticas e de não tecidos. Para maiores informações, acesse o site
http://www.radicigroup.com/pt/products/applications/esporte

NO SETOR DOS MATERIAIS PLÁSTICOS A RadiciGroup apresenta-se hoje como um dos fabricantes mais qualificados de tecnopolímeros
à base de poliamidas, produtos ideais para o uso em setores como: AUTOMOTIVO - ELÉTRICO/ELETRÔNICO - TÉCNICO INDUSTRIAL DECORAÇÃO - BENS DE CONSUMO - ESPORTE. Com fábricas distribuídas de maneira estratégica entre Itália, Alemanha, Brasil, EUA, México,
China e Índia, a área Plastics da RadiciGroup é capaz de oferecer serviços de processamento, controle de qualidade, pesquisa e suporte
tecnológico ao desenvolvimento. Uma rede de Unidades comerciais - com fortes presenças locais, na Itália e também na Alemanha, França,
Espanha, Grã-Bretanha, EUA, Brasil, China e Índia - fazem da área materiais plásticos da RadiciGroup uma empresa global, capaz de satisfazer
as exigências de clientes presentes no mundo inteiro. WWW.RADICIGROUP.COM/PLASTICS.
RADICIGROUP - Fábricas e sedes comerciais na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia. Atividades industriais diversificadas e
focadas nos setores da química, dos materiais plásticos, das fibras sintéticas e dos não tecidos. Know-how. E mais, integração na cadeia da
poliamida, empenho constante para garantir aos próprios clientes qualidade, inovação sustentável e confiabilidade. Tudo isso é a RadiciGroup,
hoje dentre as líderes na química do nylon. Os produtos da RadiciGroup podem ser utilizados nos seguintes setores: VESTUÁRIO - DECORAÇÃO
- AUTOMOTIVO - BENS DE CONSUMO - CONSTRUÇÃO CIVIL - ELÉTRICO/ELETRÔNICO - ELETRODOMÉSTICOS - ESPORTE. Com as suas
áreas de business, a RadiciGroup faz parte de uma estrutura industrial mais ampla que inclui também o business das máquinas têxteis e da
energia.
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