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A Policomplex representa em Espanha e Portugal a empresa alemã SITRAPLAS,

especialista em polímeros avançados de engenharia, praticamente para qualquer setor
do mercado.
SITRAPLAS produz resinas de engenharia avançada desde o ano de 2005. Estão localizados na
cidade de Bünde, Alemanha. A gama de produtos abarca desde a coloração de uma resina até à
formulação de compostos desenhados à medida para aplicações específicas.
As suas marcas comerciais são:

Website SITRAPLAS

Exemplo: aplicações interior automóvel.

C/ José María Haro, 61 PB Pta D 46022 Valência – Espanha Email info@policomplex.com Telefone + 34 96 356 06 00 Fax + 34 96 356 03 72
www.policomplex.com

Setembro 2016

Newsletter
PRodutos

Policomplex

A Policomplex representa em Espanha e Portugal a empresa francesa ARKEMA na sua gama de
Fluoropolimeros KYNAR.
Fabricante mundial de especialidades químicas,
com três segmentos principais de negócio;
materiais de alto rendimento, especialidades
Industriais e soluções para recobrimentos
superficiais.
O Grupo reporta vendas anuais de 7,7 milhões
de euros, graças a uma equipa humana de 19.000
Funcionários. ARKEMA opera em cerca de 50 países.
Website ARKEMA KYNAR

O que é a resina Kynar® PVDF?
Durante mais de 50 anos, KYNAR® resina de
polifluoruro de vinilideno (PVDF), era um
fluoropolímero termoplástico usado em
aplicações que requerem alta resistência e
pureza.
Por esta pureza, as resinas Kynar® PVDF
oferecem; resistência química aos ácidos e
bases, resistência à abrasão, retardante da
chama, resistência mecânica, resistência ao
impacto, estabilidade térmica e facilidade de
processamento, tornando-a opção ideal para o
desenvolvimento de materiais de elevadíssima
durabilidade e substancialmente mais ligeiros.
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A Feira lider para a indústria de plástico e de
borracha
Fonte: http://www.k-tradefair.es/

A equipa Técnica-Comercial da Policomplex S.L.
estará à sua disposição nos stands das nossas
representadas nos dias 19,20 e 21 de outubro.

Se deseja marcar uma visita connosco na Feira,
teremos o maior prazer em o atender. Entre em
contacto com a Policomplex S.L. para agendar a data.
A Feira K é a feira mais importante do mundo dedicada a plástico e borracha. Terá lugar de 19 a 26 de
outubro de 2016 em Düsseldorf.
Com mais de 3.000 expositores, a feira K é uma plataforma ideal para fazer negócios e estabelecer
contactos.
As principais empresas das industrias de plástico e de borracha apresentam toda a gama de
prestações do setor ao maior nivel internacional.

POLICOMPLEX

- Jornada Técnica Fluoropolimeros

Fonte: Policomplex S.L. - News

A Policomplex S.L. assistirá de 21 a 23 de setembro à Jornada Técnica
sobre Fluoropolimeros por parte da nossa Representada ARKEMA-France.
Irão assistir três colaboradores da equipa técnico-comercial da Policomplex. O objetivo á atualizar
junto dos principais distribuidores europeus de Arkema a gama de Fluoropolimeros KYNAR.
Irá analizar-se a gama por completo, os principais mercados de uso e as aplicações nas quais estes
materiais oferecem propriedades únicas.
As resinas Kynar® e Kynar Flex® PVDF são utilizadas numa
âmpla gama de industrias pelas suas propriedades, tais como
alta pureza, resistência química, resistência à abrasão,
retardante da chama, resistência aos raios UV e à humidade,
resistência mecânica, flexibilidade, resistência ao impacto,
estabilidade térmica e facilidade de processamento.

C/ José María Haro, 61 PB Pta D 46022 Valência – Espanha Email info@policomplex.com Telefone + 34 96 356 06 00 Fax + 34 96 356 03 72
www.policomplex.com

