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Além dos Aditivos!
Para deixar a vida moderna mais confortável e 
sustentável, os aditivos nos materiais são 
essenciais para muitas aplicações, desde perfis de 
janelas a cabos, tubos, pisos etc. O uso de 
estabilizantes e aditivos garante estabilidade 
térmica suficiente para o PVC durante o 
processamento e protege o produto final de 
alterações devido ao calor, luz ultravioleta e 
oxidação, além de aprimorar e aumentar a vida útil 
dos produtos.

A Akdeniz Chemson é uma das principais fabricantes 
de aditivos para polímeros e a líder mundial no setor 
de produtos estabilizantes para PVC.

Com foco na qualidade, inovação e sustentabilidade, 
oferece soluções personalizadas com sistemas 
de estabilização e produtos de alta qualidade que 
atendem a todas as demandas do cliente e 
apresentam as propriedades desejadas no produto final.

A Akdeniz Chemson continuará a crescer e a ir além 
dos aditivos!
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Abordagem Voltada Para o 
Cliente
Líder mundial em estabilizantes para PVC, a Akdeniz Chemson é 
uma empresa verticalmente integrada que fabrica muitas de suas 
matérias-primas em suas unidades de produção de última 
geração. Com sua Rede Profissional de Vendas e sua Expertise em 
Desenvolver Produtos Globais, a Akdeniz Chemson oferece aos 
clientes soluções personalizadas com sistemas de estabilização e 
produtos de alta qualidade. Graças ao seu know-how global, a 
empresa fornece entrega rápida, excelente assistência técnica e 
soluções especializadas aos seus clientes.

Catálogo de Produtos da Akdeniz Chemson Catálogo de Produtos da Akdeniz Chemson6 7



Produtos e Serviços
Produtos inovadores que facilitam os processos 
para PVC.
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Estabilizantes
Os estabilizantes são combinações de produtos químicos 
necessários para o processamento do PVC, desempenhando 
um papel crítico no desenvolvimento do produto final em termos 
de qualidade e durabilidade desejadas. Combinado com 
lubrificantes e outros aditivos, o portfólio de estabilizantes da 
Akdeniz Chemson apresenta soluções personalizadas para os 
requisitos de desempenho do produto final.

A escolha dos estabilizantes depende das tecnologias de 
processamento e dos requisitos dos produtos acabados. 
Muitos parâmetros como especificações do processo (reologia), 
intervalo do processo, eficiência, preço, sustentabilidade, 
REACH e outras questões legais, assim como as características 
finais do produto são determinantes para a seleção dos 
estabilizantes. O uso de estabilizantes garante estabilidade 
térmica suficiente para o PVC durante o processamento e 
protege o produto final de alterações devido ao calor, luz 
ultravioleta ou oxidação. Os produtos da Akdeniz Chemson são 
amplamente usados em perfis rígidos para construção de 
janelas, tubos rígidos de PVC, moldes de injeção, isolamento e 
revestimento de cabos, chapas rígidas e flexíveis, 
revestimentos de pisos, couro artificial, solas de calçados e em 
diversas outras aplicações.

Áreas de Aplicação 
Perfis de janelas 
Perfis coextrudados (camada superficial/
camada de núcleo)
Persianas 
Conduítes de cabos 
Chapas compactas 
Revestimentos (Coex)
Perfis expandidos
Perfis expandidos coextrudados 
Compostos de madeira (WPC)
Fitas de borda
Calhas pluviais

Vantagens 
Excelente capacidade de processamento

Boas propriedades de cores

Excelente estabilidade térmica   

Boas propriedades de resistência a intempéries

Excelente desempenho em impactos

Formas do Produto

Pó Granulado

Perfis Técnicos e de Janelas
O PVC é a principal matéria-prima usada na produção de perfis 
técnicos e de perfis de janelas. Com seus vários componentes 
especiais, os estabilizantes possibilitam o processamento do PVC. 
São necessários estabilizantes e aditivos especiais durante o 
processamento do PVC para atender as muitas propriedades do PVC, 
tais como estabilidade térmica, estabilidade de cores, boa dispersão 
e gelificação. A escolha do estabilizante varia conforme os 
diferentes usos e expectativas de desempenho do produto final, 
como perfis de janelas, persianas, calhas pluviais, eletrocalhas 
e revestimento. A Akdeniz Chemson oferece soluções 
personalizadas com sistemas de estabilização que atendem a 
todas as demandas do cliente e apresentam as especificações 
desejadas no produto final.

Drágeas
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Áreas de Aplicação 
Cabos subterrâneos
Cabos de instalação
Cabos de telecomunicações 
Cabos automotivos
Cabos de energia

Áreas de Aplicação 
Tubos de pressão 
Tubos de esgoto 
Eletroduto corrugado 
Tubos de núcleo expandido 
Tubos biorientados 
Conexões de tubos

Tubos e Conexões
Com suas diferentes áreas de aplicação, 
cores e tamanhos, os tubos de PVC e as peças de 
injeção exigem excelentes atributos técnicos, 
alta qualidade e devem resistir a condições 
severas por um longo tempo. Em geral, espera-
se que tubos de PVC tenham uma vida útil de 
100 anos ou mais. Uma grande variedade 
de tubos, tais como tubos para esgoto, tubos 
de água potável, tubos de drenagem, 
tubos de irrigação, tubos de PVC expandido 
e calhas pluviais podem apresentar as 
propriedades desejadas com aditivos adequados e 
especiais de PVC, tais como facilidade 
de instalação e manutenção, 
reciclabilidade, boas propriedades mecânicas, 
resistência à corrosão e a produtos 
químicos. A Akdeniz Chemson oferece o tipo 
certo de sistemas de estabilização para 
todas as versões, assim como soluções 
individuais para as necessidades 
específicas do cliente.

Fios e Cabos
Sendo o policloreto de vinila (PVC) um dos 
polímeros termoplásticos mais amplamente 
utilizados, é o material ideal em misturas tanto de 
isolamento quanto de revestimento para cabos em 
altas faixas de tensão e temperaturas.

Os cabos de PVC têm sua utilidade em uma grande 
variedade de áreas, desde cabos automotivos, 
subterrâneos, de telecomunicações até cabos de 
isolamento. Neste ponto, estabilizantes 
especificamente projetados aumentam as 
qualidades mecânicas e elétricas dos cabos e 
fornecem e/ou entregam os produtos finais 
desejados sob eficientes condições de produção. 
No segmento de cabos de PVC, a Akdeniz 
Chemson oferece sistemas de estabilização 
padrão (por exemplo, à base de cálcio/zinco), 
bem como soluções específicas para os clientes.

Vantagens 
Altos índices de rendimento 

Excelente controle de processos

Excelente estabilidade térmica e dinâmica

Excelente estabilidade de cores 

Baixa variedade dimensional 

Alta estabilidade geométrica 

Vantagens
Boa estabilidade térmica 

Excelente cor inicial

Boa retenção de cores

Baixa absorção de água 

Boa dispersão e índice de 
processamento melhorado

Formas do Produto

Granulado EscamasPó

Formas do Produto

GranuladoPó EscamasDrágeas
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Áreas de Aplicação 
Pranchas de vinil de luxo (LVP) 
Ladrilhos de vinil de luxo (LVT) 
Compostos plásticos de pedra (SPC) 
Compostos de madeira (WPC)
Placas de vinil transformadas (EVP)
Núcleos de polímeros expandidos 
(EPC)

Pisos
O PVC continua em crescente demanda no 
mercado de revestimento de pisos, assim como em 
muitas outras áreas. Cada vez mais são usados 
pisos modernos feitos de PVC com a aparência de 
materiais naturais como madeira e pedra. Para 
atender a critérios específicos como fácil 
instalação, fácil limpeza, resistência a arranhões, 
boa durabilidade em áreas de movimento intenso, 
são necessários estabilizantes especiais e 
adequados para cada tipo de aplicação. A Akdeniz 
Chemson oferece soluções especiais com 
estabilizantes adequados de diferentes 
composições e formas físicas para todas as 
aplicações em pisos.

Aplicações de PVC Flexível
O PVC tem vários graus de dureza, e se torna flexível com 
o adição de plastificantes, dependendo da flexibilidade dos 
produtos a serem fabricados. Os produtos de PVC fabricados 
com o adição de plastificantes alcançam a flexibilidade 
desejada, se adaptam muito bem às condições ambiente nas 
áreas de uso e apresentam uma longa vida útil. Os produtos 
de PVC flexível são fabricados sob temperaturas mais baixas 
em comparação com produtos de PVC rígido, e 
a Akdeniz Chemson oferece soluções inovadoras que 
são as mais adequadas para as áreas de aplicação e 
para as condições do processo em todas essas aplicações.

Áreas de Aplicação 
Chapas calandradas 
Mantas térmicas para telhado 
Couro artificial 
Papéis de parede 
Toalhas de mesa
Membranas à prova d’água
Películas térmicas para telhado 
Solas de calçados 
Tubos e mangueiras flexíveis
Juntas de vedação

Vantagens
Alta estabilidade térmica

Boa transparência

Baixo odor 

Baixa tendência de plate-out

Bom processamento

Vantagens
Longa durabilidade 

Resistência a arranhões 

Baixo odor 

Excelente estabilidade térmica 

Excelente controle de processos

Formas do Produto

Pó LíquidoGranulado

Formas do Produto

Pó LíquidoGranulado
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Produtos Únicos
A Akdeniz Chemson oferece uma ampla variedade de 
produtos inovadores que facilitam o processamento do 
PVC: Sabões Metálicos, Sais Metálicos, Betadicetonas, 
Hidrotalcitas, Modificadores de Impacto Acrílicos 
e Auxiliares de Processamento Acrílico.

Sabões Metálicos
Os sabões metálicos são produtos da reação entre 
um óxido ou hidróxido de metal e ácidos graxos de 
diferentes comprimentos de cadeia carbônica (C8 a 
C22), os quais servem de agente coestabilizante 
e lubrificante interno/externo em formulações de 
PVC. Em geral, são os sabões de Al, Ba, Ca, 
Pb, Mg e Zn de ácidos esteárico, láurico e 
benzoico. A principal função estabilizante dos 
sabões metálicos é ser o aceptor de HCl que se 
forma durante o processamento do PVC.

Sais Metálicos
Os sais metálicos podem ser usados para ajustar a 
reologia, a estabilidade e a cor. Esses sais de ácidos 
inorgânicos podem conter um revestimento 
hidrofóbico ou não. Os sais Inorgânicos-Orgânicos 
de compostos de chumbo são a forma mais 
abundante, acessível e comum de estabilizantes 
usados para aplicações com PVC. Possuem 
excelentes propriedades como estabilizantes 
térmicos e são utilizados em produtos de PVC com 
longa vida útil.

Funções
Aumento da estabilidade térmica
Redução do efeito sobre a coloração inicial

Funções
Extraordinárias propriedades elétricas 
Excelente estabilidade térmica
Boas propriedades de resistência a 
intempéries

Formas do Produto

Pó

Formas do Produto

Pó Escamas
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Modificadores de
Impacto Acrílicos

Lubrificantes
Ceras de hidrocarbonetos, estearatos metálicos, 
ésteres de ácidos graxos, ceras de ésteres e 
ceras de amidas são os lubrificantes típicos 
usados nas formulações de PVC. Em geral, os 
lubrificantes são classificados em três subgrupos 
principais: Lubrificantes externos, internos e 
combinados. 

Hidrotalcitas
Os hidróxidos de dupla camada, também 
conhecidos como hidrotalcitas, são um 
grupo de argilas aniônicas de ocorrência 
natural com uma fórmula química geral de 
Mg₆ Al₂(0H)16 C0₃.4H20. As hidrotalcitas se
revelam muito eficazes na estabilização do 
PVC por causa de sua boa propriedade de 
sequestrador de ácidos devido às suas 
excepcionais propriedades de troca de 
ânions. As hidrotalcitas aumentam 
significativamente o desempenho dos 
sistemas de estabilização à base de Ca/Zn.

Betadicetonas
As betadicetonas são uma importante 
classe de coestabilizantes para sistemas 
à base de cálcio/zinco. O estearoil benzoil 
metano (SBM), o dibenzoil metano (DBM) e 
o complexo de cálcio e zinco de
acetilacetona são os principais derivados
de betadicetona usados em formulações
de PVC.

Funções 
Viscosidade reduzida dos polímeros
Temperatura de gelificação (Tg) reduzida
Fricção reduzida entre as partículas de polímeros 
Prevenção do aumento de temperatura

Funções
Taxa de desidrocloração diminuída
Boa cor inicial e estabilidade de cores
Boa estabilidade térmica no longo prazo

Funções 
Bom efeito de sequestrador de ácidos
Desempenho aumentado dos sistemas 
de estabilização à base de Ca/Zn

Formas do Produto

Pó

Formas do Produto

Pó
Pó

Formas do Produto

Líquido 
transparente

Os modificadores de impacto promovem a 
resistência a impactos dos termoplásticos e 
dos termofixos para recuperar sua fragilidade 
inicial, e oferecem resistência a UV, excelente 
estabilidade de cores e durabilidade.

Funções 
Alta resistência a impactos
Propriedades mecânicas melhoradas
Boas propriedades de resistência a intempéries

Formas do Produto

Pó
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Áreas de Aplicação
Plásticos (PVC) 
Tintas
Cosméticos
Têxteis
Papéis 
Revestimentos 

Formas do Produto

Pó

Funções
Extraordinária resistência a intempéries 
Boa dispersão 
Brancura muito alta e tom neutro nos 
brancos  
Alto poder de tingimento e opacidade

Pó

Formas do Produto

Funções 
Boa estabilidade luminosa a produtos de PVC 
Lubricidade 
Desmoldante

Micropérolas

Auxiliares de 
Processamento Acrílico
Os auxiliares de processamento acrílico são 
usados em muitas aplicações de PVC, incluindo 
PVC expandido, PVC rígido, tubos, perfis de 
janelas e placas. Os auxiliares de 
processamento acrílico são copolímeros de 
metil metacrilato e outros tipos de 
monômeros acrílicos. Os auxiliares de 
processamento acrílico melhoram a 
capacidade de processamento, garantem a 
estabilidade do termoplástico final, bem como 
facilitam algumas operações pós-
processamento como a termoformagem.

Dióxido de Titânio
O dióxido de titânio (Ti02) é um dos materiais mais 
brancos de ocorrência natural e apresenta um 
alto índice reflexivo. Oferece brancura e 
opacidade muito boas quando triturado como 
um pó fino.

Ácido Esteárico
O ácido esteárico, também conhecido como ácido 
octadecanoico, é um ácido graxo saturado com uma 
cadeia que consiste em 18 átomos de carbono. 
Normalmente, é produzido pela hidrólise de gorduras e 
óleos animais e vegetais comuns, e então pela separação 
desses ácidos graxos. Oferece fácil processamento com 
o suporte ao amolecimento de produtos de PVC.

Áreas de Aplicação
Alimentos 
Detergentes
Sabões

Cosméticos
Têxteis
Eletrônicos

Funções 
Tempo de fusão e gelificação reduzido 
Melhor homogeneidade do fundido; 
Aumento da elasticidade e coesão do 
fundido;
Efeito melhorado na qualidade da superfície 
Lubrificação garantida do fundido 
Prevenção de emperramento

Formas do Produto

Pó
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Borato de Zinco
O borato de zinco é usado como supressor de fumaça e 
retardante de chamas em uma ampla gama de aplicações, 
tais como plásticos, borracha, têxteis, tintas, adesivos, 
pigmentos e cerâmicas. Em aplicações de plásticos e 
borracha, tem sinergia com os principais retardantes de 
chamas, como o ATH, e aumenta sua atividade. O borato de 
zinco não forma gases tóxicos e corrosivos durante a 
combustão, ou seja, não agride o meio ambiente. O borato de 
zinco pode ser usado em ambas formulações, com ou sem 
retardantes de chama halogenados.

Áreas de Aplicação 
Aplicações rígidas e elásticas 
Cabos 
Dutos para cabos 
Tubos 
Mangueiras 
Juntas de vedação 
Materiais de isolamento (fita 
de retenção de água 
membrana granulosa)

Embalagens 
Toalhas de mesa 
de PVC 
Brinquedos 
Correias de cintos 
Painéis
Móveis
Tintas de superfície  

Funções 
Estabilidade térmica 
Durabilidade luminosa
Excelente dispersão 
Estabilidade UV 
Efeito de lubrificação interna 

Funções 
Excelente retardação de chamas
Desempenho e supressão de fumaça melhorados

Funções 
Resistência a impactos
Resistência a intempéries 
Bom desempenho de 
processamento

Formas do Produto

Líquido

Product Forms

Pó

Óleo de Soja Epoxidado
O Óleo de Soja Epoxidado (ESBO) é usado como 
plastificante e estabilizante secundário em aplicações de 
PVC. Pode ser misturado com outros plastificantes 
principais e poliméricos para realizar as operações 
desejadas, principalmente com custos mais baixos.

Polietileno Clorado
O polietileno clorado (CPE) é um material elastomérico 
molecular de alto desempenho e clorado por HDPE. É um 
pó branco e não tóxico. Pode ser usado principalmente 
como modificador de impacto do PVC.

Áreas de Aplicação
Perfis
Tubos
Conexões

Revestimentos
Revestimentos de fachadas externas 
Indústria automotiva
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Contato
Austrália

Akdeniz Chemson Additives Pacific Pty. Ltd.
Unit 3, 2 Capicure Drive Eastern Creek NSW 2766
Telefone: +61/2-9620-1575
Fax: +61/2-9620-1105
E-mail: info.au@akdenizchemson.com

China

Akdeniz Chemson Additives Technic (Dalian) Co. Ltd.
Room 1001, West Tower, The Ninth Zhongshan No. 2 Xinglin Street, Zhongshan Dist., Dalian, 
Liaoning Province, P. R. China 116001
Telefone: +86/411-82556626
Fax: +86/411-82568616
E-mail: info.cn@akdenizchemson.com

EUA 

Akdeniz Chemson Additives Inc.
7825 Holstein Avenue Philadelphia, PA 19153
Telefone: +1/215-754-5900
Fax: +1/215-365-3025
E-mail: info.us@akdenizchemson.com

Brasil

Akdeniz Chemson Aditivos Ltda.
Av. Brasil, 4.633 – Distrito Industrial CEP 13505-600 Rio Claro-SP
Telefone: +55/19-3522-2203
Fax: +55/19-3522-2201
E-mail: info.br@akdenizchemson.com

Áustria

Akdeniz Chemson Additives A.G.
Industriestrasse 19 9601 Arnoldstein
Telefone: +43/4255-2226
Fax: +43/4255-2435
E-mail: info.at@akdenizchemson.com

Alemanha
Akdeniz Chemson Additives GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 3 50858 Köln
Telefone: +49/2234-2003-0
Fax: +49/2234-2003-109
E-mail:  info.de@akdenizchemson.com

Reino Unido
Akdeniz Chemson Additives Ltd.
Northumberland Dock Road Wallsend, Tyne & Wear NE28 OPB
Telefone: +44/191-259-7000
Fax: +44/191-259-7001
E-mail: info.uk@akdenizchemson.com

Turquia/Esmirna
Akdeniz Chemson Kimya San. Tic. A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Cad. No:45 35735 Kemalpaşa / İzmir 
Telefone: +(90) 232 877 01 44
Fax: +(90) 232 877 01 50
E-mail: info.tr@akdenizchemson.com

Turquia/Istambul
Akdeniz Chemson Kimya San. Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No: 3A 
Brandium AVM R5 Blok Kat: 15 D: 94 Ataşehir / İstanbul
Telefone: +(90) 216 504 03 51
Fax: +(90) 216 504 03 52
E-mail: info.tr@akdenizchemson.com

ÁSIA-PACÍFICO
Austrália
China

EUROPA
Áustria Alemanha
Reino Unido
Turquia/Esmirna 
Turquia/Istambul

AMÉRICA
EUA
Brasil
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Saiba Mais
Escaneie o QR code para 

saber mais

www.akdenizchemson.com
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