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RadiciGroup intensifica atuação para atender a
indústria automobilística no Brasil
Como parte da estratégia, a companhia acaba de trazer para o mercado
nacional sua nova gama de poliamidas à base de Poliftalamida (PPA), o
RADILON® AESTUS T, que será lançada na FEIPLASTIC 2017

Considerada a segunda indústria brasileira de poliamidas e uma das principais líderes mundiais
na produção de plásticos de engenharia, a RadiciGroup está ampliando seu portfólio e trazendo
para o país uma nova gama à base de Poliftalamida (PPA), o RADILON® AESTUS T. Trata-se de
uma linha com tecnologia de última geração, alta performance e resistentes a altas temperaturas,
que segue alinhada com as tendências e padrões internacionais, principalmente, no requisito para
atender o setor automobilístico. Com esta nova oferta, a companhia visa ampliar sua atuação na
confecção de componentes próximos ao bloco do motor. O lançamento nacional será realizado
durante a FEIPLASTIC 2017, que acontece entre os dias 03 e 07 de abril, no Expo Center Norte,
em São Paulo.
A velocidade da indústria automobilística sempre foi dinâmica e, nos últimos anos, tem se
intensificado com a oferta de veículos mais personalizados e leves. Indiferente do modelo, do
básico até os mais pesados, o fato é que o setor tem substituído, cada vez mais, peças de metal
por componentes plásticos. “O objetivo não é simplesmente, diminuir os custos, mas reduzir o
peso dos veículos, aumentar a segurança dos condutores e reduzir a emissão de CO2,
melhorando também a eficiência energética dos autos. E estes são os principais atrativos do
RADILON® AESTUS T”, diz Jane Campos – Country Manager da RadiciGroup no Brasil. “Não
podemos deixar de mencionar sua elevada temperatura de fusão e de distorção sob carga;
excelente resistência ao envelhecimento prolongado na mistura de ar, glicol e álcool-gasolina; e a
boa fluidez, o que faz com que a moldagem de peças com espessuras finas seja possível”,
complementa.

Além da indústria automobilística, a RadiciGroup atua em diferentes setores da economia, tais
como: Automotivos, elétrico/eletrônico, industrial e embalagens. “Neste último, podemos
mencionar a parte de embutidos, que também demandam produtos com resistência a altas
temperaturas”, informa.
Principais mercados de referência RADILON® AESTUS T:
Elétrico/Eletrônico: a base de PPA é ideal para a fabricação de materiais para soldagem sem
chumbo e componentes que exijam resistência mecânica e a altas temperaturas. Aplicação:
componentes de chuveiro elétrico, ponteiras de secador de cabelo, entre outros.
Construção: é ideal para a fabricação de acessórios de contato com água quente, em
temperaturas de até 85°C e a vapor em até 120°C. Aplicações: válvulas, coletores de distribuição
de água quente, carcaças de hidrômetros, sendo indicado também para contato com água
potável.
Alimentícia: ideal para máquinas de distribuição automática de bebidas quentes, principalmente
na fabricação de partes resistentes à água quente (até 85°C) e a vapor (até 120°C), bem como
componentes que entram em contato com os alimentos. Aplicação: componentes de filtros.
«O RadiciGroup conta com uma experiência de mais de 35 anos no campo dos tecnopolímeros –
diz Gianluigi Molteni, Head of Marketing & Business Development RADICIGROUP
Perfomance Plastics Americas & Pacific. Um outro ponto de força da RadiciGroup Performance
Plastics é a sua estrutura global, destacada por uma rede de fábricas, sedes comerciais, de
Marketing e de P&D na Itália e no resto da Europa, América do Norte e do Sul e a Ásia, que lhe
permite satisfazer todos os clientes com uma oferta completa, inovadora e sustentável».

Entre os outros destaques da RadiciGroup na Feiplastic esta a linha de produtos de alta
performance:
RADILON® HHR: produtos à base de PA 6.6 com excelentes propriedades de resistência ao
envelhecimento térmico em contato com o ar em temperaturas de até 210°C em contínuo;
RADILON® XTREME: desenvolvidos para aplicações em contato com o ar em temperaturas de
até 230°C em contínuo.
RADISTRONG®: polímeros especiais de PA 6 e PA 6.6 com fibras longas, ideais para
substituição de metais;
RADILON® A e S: poliamidas 6.6 e 6 com fibras de vidro com ampla versatilidade de aplicação
devido às propriedades mecânicas, térmicas e químicas – permitindo personalização técnica e
variedade de cores;
RADIFLAM® HF: auto-extinguíveis sem halogênio e fósforo vermelho para o setor elétrico;

RADILON® DT: tecnopolímeros de cadeia longa, à base de Nylon 6.12, caracterizados por boas
propriedades mecânicas e ótima resistência química mesmo em contato com soluções de cloreto
de zinco;
RADILON® D: tecnopolímeros à base de Nylon 6.10 obtidos através da utilização de um biopolímero, a PA 6.10, produzida a partir do ácido sebácico (em um percentual equivalente a 64%).
O RADILON® D é um produto capaz de assegurar não somente um elevado nível de
sustentabilidade, como também excelente desempenho.

Serviço:
FEIPLASTIC 2017 – Feira Internacional do Plástico
Data: 3 a 7 de abril de 2017
Local: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme – São Paulo
www.feiplastic.com.br

RADICIGROUP - Com cerca de 3.000 empregados, um faturamento de 946 milhões de euros em 2016 e uma rede de
fábricas e sedes comerciais localizadas entre a Europa, a América do Norte e do Sul e a Ásia, o RadiciGroup é hoje o
líder mundial na produção de uma vasta gama de produtos químicos, polímeros de poliamida, tecnopolímeros, fibras
sintéticas e não tecidos. Produtos realizados graças a um know-how químico de excelência e à integração vertical no
setor da poliamida, desenvolvidos para empregos em múltiplos setores industriais entre os quais: AUTOMOTIVO ELÉTRICO/ELETRÔNICO - BENS DE CONSUMO - VESTUÁRIO - MOBILIÁRIO - IMOBILIÁRIO ELETRODOMÉSTICOS - ESPORTIVO. 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, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn,
Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - a RadiciGroup é parte de uma ampla estrutura industrial que inclui também o negócio
mecanotêxtil (ITEMA) e o da energia (GEOGREEN) e da Hotelaria (SAN MARCO).www.radicigroup.com
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