
CONQUISTAR
NOVOS TERRITÓRIOS

VERMELHOS ENERGIZED BY

Expertise de uma nova geração de pigmentos vermelhos de óxido de 
ferro em explorar espaços de cor não disponíveis no mercado anteriormente.
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A LANXESS apresenta a linha New Red – uma nova geração de pigmentos de óxido de ferro através de um método 
de produção completamente novo. O processo ‘Ningbo’ representa um verdadeiro salto em inovação e oferece van-
tagens especiais em termos de sustentabilidade e qualidade do pigmento. Com os pigmentos da linha New Red 
adicionados ao nosso comprovado portfólio Bayferrox®, somos a única empresa no mundo a abranger a gama com-
pleta de vermelhos com tons amarelos para tintas e revestimentos de alta qualidade. Além disso, pela primeira vez, 
o novo processo também consegue produzir pigmentos vermelhos em espaços de cor anteriormente inatingíveis.

BEM-VINDO AOS  
NOVOS ESPAÇOS DE COR

A linha New Red baseia-se nessa tradição de sucesso e con-
sistentemente garante sua continuidade. Até esse momento, 
a LANXESS conseguiu fabricar pigmentos vermelhos de 
qualidade com o processo Laux. Contudo, o espectro de cor 
na faixa dos vermelhos brilhantes com tons amarelados era 
limitado.

Nossa resposta a esse desafio: o desenvolvimento de 
um processo inteiramente novo, que oferece vantagens sig-
nificativas em relação aos métodos tradicionais Penniman 
e Copperas para a produção de pigmentos vermelhos com 
tons amarelados. O processo ‘Ningbo’ recebeu esse nome 
graças ao local de nossa nova e avançada instalação de 
produção, na costa leste da China.

PIONEIRISMO NO CAMPO DOS 
PIGMENTOS VERMELHOS

Pioneirismo em desenvolvimento no campo dos pigmentos 
inorgânicos e conduta responsável com o meio ambiente 
têm uma longa tradição na LANXESS: o processo Laux é um 
exemplo excelente de produção de óxido de ferro com efi-
ciência e economia de recursos, estabelecido pela primeira 
vez há 90 anos em nossa planta de Krefeld, na Alemanha.

A conexão entre sustentabilidade e economia segue consti-
tuindo um dos pilares na estratégia da área de negócios de 
Pigmentos Inorgânicos. Ao expandir nossa liderança tecnoló-
gica, aprimorar e aperfeiçoar constantemente os processos 
de produção, bem como cadeias de abastecimento, ofere-
cemos aos nossos clientes vantagem competitiva de longo 
prazo com conceitos inovadores de sustentabilidade.

FIGURA 1  |   O processo Ningbo para produção do pigmento vermelho New Red abrange os espaços de cor do vermelho com tons amarelados dos 
      processos tradicionais Penniman e Copperas, assim como abre espaços de cores sem precedentes.
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O QUE HÁ DE NOVO COM O  
NEW RED

FIGURA 2  |     Novo espaço de cor – combinando diferentes 
      intermediários de pigmentos para produzir a linha 
      New Red da LANXESS.
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A LANXESS redefine as possibilidades de tintas e revestimen-
tos à base de óxido de ferro com a linha New Red. Adicional-
mente aos espaços de cor dos processos clássicos como Pen-
niman e Copperas, a gama da linha New Red também inclui 
pigmentos com valores mais altos de vermelho e amarelo do 
que qualquer outro pigmento vermelho de óxido de ferro atual-
mente disponível no mercado (FIGURA 1). Isso se tornou pos-
sível com a inovadora tecnologia do processo Ningbo. Esse 
processo abrange o uso de matéria-prima selecionada e um 
gerenciamento controlado com precisão de reação de síntese 
do pigmento a partir de uma semente com estrutura de partí-
cula definida e de síntese do pigmento modificada.

Ao utilizar diferentes intermediários de pigmentos, pratica-
mente qualquer objetivo no espaço de cor vermelho-amare-
lado pode ser alcançado (FIGURA 2). A tonalidade de cor 
exigida dos intermediários individuais pode ser ajustada pelo 
controle preciso da estrutura do pigmento. Nenhum outro 
processo de produção de óxido de ferro oferece uma fabrica-
ção tão flexível e precisa de tonalidade de cor.
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PADRÃO DE ALTA PERFORMANCE  
DISPERSABILIDADE 

A linha de pigmentos New Red com espaço de cor extremo 
de tonalidade amarelada, até o momento sem precedentes, 
mostra um valor cromático C*ab significativamente mais alto 
do que qualquer outro pigmento vermelho-amarelado à base 
de óxido de ferro produzido pelos processos Copperas ou 
Penniman – tanto em pleno como em corte (FIGURA 2).

Como parte da série de testes, o valor chroma C*ab foi deter-
minado em um sistema alquídico médio (FIGURA 3). Com a 
mesma quantidade de pigmento adicionada, foi detectado um 
valor de vermelho significativamente mais alto no corte, com-
parado a outros produtos equivalentes atualmente no mercado.

VERMELHO, MAIS VERMELHO, NOVO VERMELHO
EVOLUÇÃO DA COR 

NEW RED –  
TODOS OS BENEFÍCIOS 

A linha New Red da LANXESS impressiona por seus benefícios ecológicos e características técnicas na esfera 
de desenvolvimento e cor, dispersabilidade, emissões de VOC (Componente Orgânico Volátil) e viscosidade. 
Descubra as características técnicas mais importantes da linha de produtos New Red no resumo abaixo!
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FIGURA 3  |  No sistema de teste baseado em resina alquídica, a linha New 
Red com tons extremos de vermelho-amarelado abrange uma 
proporção significativamente mais alta de vermelho do que os 
pigmentos similares dos processos de Copperas e Penniman.

A proporção de partículas primárias aumenta significativa-
mente com moagem intensa. Essa etapa de acabamento, 
conhecida como micronização, é essencial para a rápida in-
corporação do pigmento no respectivo sistema de tinta ou 
revestimento. Graças ao uso de avançados equipamentos 
de moagem, a dispersabilidade da linha New Red está em 
conformidade com o padrão de moagem comprovado dos 
pigmentos Bayferrox® de alta performance.

Com apenas 15 minutos de dispersão em sistema alquídico 
longo usando um dispersor de alta velocidade, o número 
de aglomerados visíveis de pigmento fica significativamen-
te reduzido no bloco do aferidor de granulosidade (grindô-
metro) (FIGURA 4). Com isso, ocorre a vantagem expressi-
va de redução da necessidade de energia para a separação 
dos aglomerados no processamento dos pigmentos da linha 
New Red.

FIGURA 4  |  Na escala do aferidor de granulosidade (grindômetro), o uso 
da linha New Red (esquerda) mostra uma redução significativa 
de aglomerados de pigmentos em comparação ao pigmento 
de hematita calcinada (direita) em um espaço de cor similar.
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EXCELENTE EFICIÊNCIA ECOLÓGICA NA 
EMISSÃO DE VOC 

COMPORTAMENTO DE FLUXO CONSTANTE DE
VISCOSIDADE
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Adicionalmente aos modernos sistemas aglutinantes, o uso 
de aditivos umectantes e dispersantes sem componentes 
orgânicos voláteis (VOC) é importante para a conformidade 
com os limites legais. A linha New Red reúne com eficiência 
e segurança os aditivos à base de poliacrilato livres de VOC. 
Em comparação aos aditivos que contêm VOCs, o desenvol-
vimento de cor com alto valor pode ser alcançado mesmo 
com níveis baixos de adição (FIGURA 5). Os testes demons-
traram que, para alcançar a mesma saturação de cor C*ab, a 
adição de aditivos pode ser reduzida em até 80%.

Um importante critério de qualidade para pigmentos de 
óxido de ferro é a capacidade de garantir comportamento de 
fluxo constante mesmo em alta concentração. Para avaliar o 
comportamento de viscosidade, nossos pigmentos da linha 
New Red foram usados em um concentrado universal de pig-
mento com teor de 61,5%. Medições internas mostraram 
que um comportamento de fluxo quase newtoniano se de-
senvolve quando a tensão de cisalhamento aumenta unifor-
memente (FIGURA 6).

FIGURA 5  |  A linha New Red já apresenta bom desenvolvimento de cor 
quando adicionadas pequenas quantidades de aditivos livres 
de VOC.

FIGURA 6  |  O perfil de viscosidade de concentrado com o pigmento da 
linha New Red apresenta um comportamento de fluxo quase 
newtoniano.
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UM NOVO MARCO PARA PRODUÇÃO DE ÓXIDO DE FERRO

O Grupo LANXESS de Pigmentos Inorgânicos representa 
um conjunto consistente de responsabilidade ambiental, 
eficiência e qualidade. De acordo com esses objetivos e 
com base em nossos 90 anos de experiência, novamente 
definimos um marco na produção de pigmentos de óxido de 
ferro sintéticos em nossa nova instalação de produção em 
Ningbo, na China. É a mais moderna fábrica de seu gênero 
no mundo e um outro elemento essencial em nossa rede de 
produção global. Aqui, o processo Ningbo recentemente de-
senvolvido está sendo usado pela primeira vez.

Essa tecnologia inovadora possibilita que os pigmentos ver-
melhos de óxido de ferro de alta performance – a linha New 
Red – sejam fabricados de forma ambientalmente amigá-
vel. Ela nos permite oferecer aos nossos clientes em todo 
o mundo uma impressionante medida de segurança para o 
futuro e estabelecer o alicerce para o sucesso sustentável. 
Veja você mesmo!

 O processo Ningbo garante a purificação completa de todos os óxidos 
de nitrogênio emitidos (inclusive o gás hilariante, que é prejudicial ao 

 meio ambiente), que são gerados durante o processo tradicional Penniman.

 Ao utilizar o processo inovador e a tecnologia central, bem como a recupe-

 ração de calor, a demanda de energia é reduzida em até 80%.

 O eficiente tratamento da água residual permite que a água proces-
sada seja totalmente limpa, sendo que 80% dela é reciclada e volta para a 
produção.

PADRÕES AMBIENTAIS PIONEIROS

 A mais recente tecnologia garante que os pigmentos da linha New Red 
tenham uma consistente alta qualidade de acordo com o padrão global Bayferrox®.

 Sistemas modernos de moagem também podem produzir pigmentos da linha 
New Red em conformidade com os padrões de qualidade Bayferrox® de 
alta performance.

 Testes e documentação das propriedades do produto feitos pelo laboratório 
interno de aplicação em sistemas específicos de cliente.

QUALIDADE PREMIUM
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UM NOVO MARCO PARA PRODUÇÃO DE ÓXIDO DE FERRO

 A implementação de normas ambientais cada vez mais severas leva a 
uma maior consolidação na indústria de pigmentos da China e a uma 
escassez na capacidade de pigmentos.

 O processo Ningbo cumpre e excede os mais altos padrões ambientais 
e oferece aos nossos clientes segurança para planejar o futuro.

 Uma capacidade de síntese de 25.000t de pigmentos vermelhos de óxido 
de ferro e uma capacidade de mistura e moagem de 70.000t garantem 
 confiabilidade em escala global.

CONFIABILIDADE GLOBAL

 Os pigmentos da linha New Red podem ser sintetizados com precisão e 
flexibilidade para atender às gamas de cores exigidas.

 Isso permite a produção bem determinada de pigmentos vermelhos-ama-
relados em novos espaços de cor que não são alcançados por nenhum 
outro método de produção disponível no mercado até hoje.

 As tradicionais gama de cores Penniman e Copperas também podem 
ser alcançadas – de modo flexível e sustentável.

NOVOS ESPAÇOS DE COR

O tratamento das águas residuais e as técnicas de 
reciclagem, atendem aos mais altos padrões ambientais e 
excedem todas as exigências regulamentares existentes.

Área de reação – o coração do novo processo Ningbo, 
que permite a produção altamente flexível de uma ampla 
gama de pigmentos vermelhos de óxido de ferro sintético.

Os mais recentes equipamentos de armazenagem  
e embalagem na unidade de produção garantem alto 
nível de qualidade e entrega confiável de produtos para 
os nossos clientes em todo o mundo.

Modernas instalações de laboratórios permitem 
que o processo detalhado e os testes de produto garan-
tam o padrão de qualidade Bayferrox® de escala global.



LANXESS Brasil 
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 
Bloco B - 2º andar
05804-902 - São Paulo - Brasil
Tel.: 0800 132822
Contato Exportação
Tel.: + 55 11 3741-2625

www.lanxess.com.br
www.bayferrox.com.br

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit lnorganic Pigments
47812 Krefeld
Germany
Tel.: +49 2151 88-7270
Fax: +49 2151 88-8634

www.lanxess.com
www.bayferrox.com

Informação sobre saúde e segurança:
A empresa disponibiliza literatura com informações sobre os cuidados em termos de segurança e saúde 
que devem ser observados na utilização dos produtos LANXESS mencionados nesta publicação. Para os 
materiais que foram mencionados, mas que não são produtos LANXESS, devem ser seguidos cuidados 
adequados de higiene industrial e outros de segurança recomendados por seus fabricantes. Antes de 
trabalhar com qualquer um desses produtos, você deve ler e familiarizar-se com as informações disponíveis 
sobre riscos, uso adequado e manipulação. Elas não são exageradas. As informações estão disponíveis em 
vários formatos, como, por exemplo, FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), 
informação e rótulos dos produtos. Consulte um representante da LANXESS na Alemanha ou contate o 
Departamento para Assuntos Regulatórios e Segurança de Produtos da LANXESS Alemanha. Ou, para 
empresas nos EUA, o Departamento da LANXESS para Assuntos Regulatórios e Segurança de Produtos 
em Pittsburgh, Pensilvânia. 

Informação sobre conformidade regulatória: 
Alguns dos usos finais dos produtos descritos nesta publicação devem estar em conformidade com os 
regulamentos aplicáveis, como a FDA (Associação Americana de Alimentos e Medicamentos), o BFR (Ins-
tituto Alemão para Avaliação de Risco), a NSF (Fundação Nacional de Higiene), o USDA (Ministério da 
Agricultura dos EUA) e a CPSC (Comissão de Segurança de Produto ao Consumidor). Se você tem per-
guntas sobre o estado regulatório desses produtos, consulte o representante da LANXESS na Alemanha 
ou contate o Departamento para Assuntos Regulatórios e Segurança de Produtos da LANXESS Alemanha. 
Ou, para empresas nos EUA, o Departamento da LANXESS para Assuntos Regulatórios e Segurança de 
Produtos em Pittsburgh, Pensilvânia. 
A maneira e a finalidade com que você aplica e usa nossos produtos, nossa assistência técnica e nos-
sas informações (sejam verbais, escritas ou por meio de avaliações de produção), incluindo quaisquer 
formulações sugeridas e recomendações, estão além do nosso controle. O mesmo se aplica às formu-
lações e recomendações sugeridas. Dessa forma, é fundamental que você teste nossos produtos, nossa 
assistência técnica e nossas informações para determinar, de acordo com sua satisfação, se eles corres-
pondem aos usos e aplicações desejados. Essa análise específica de aplicação deve incluir, ao menos, 
um teste para determinar a compatibilidade a partir do ponto de vista técnico, ambiental, de segurança 
e saúde. Tais testes não foram necessariamente realizados por nós. A menos que acordado por escrito, 
todos os produtos são vendidos estritamente de acordo com os termos de nossas Condições Gerais de 
Vendas e Entrega. Todas as informações e assistência técnica são dadas sem garantia e estão sujeitas 
a alteração sem aviso prévio. Fica expressamente entendido e acordado através deste documento que 
você assume e expressamente nos tira de todas as responsabilidades, extracontratuais, contratuais ou 
outras, sofridas com relação ao uso de nossos produtos, nossa assistência técnica e nossas informações. 
Qualquer declaração ou recomendação não contida neste documento não está autorizada e não deve 
nos comprometer. Nenhuma informação neste documento deve ser interpretada como recomendação 
de uso de qualquer produto em conflito com direitos de propriedade industriais como patentes que 
cubram qualquer material ou seu uso. Nenhuma licença está implícita ou de fato concedida, sujeita por 
reivindicações relacionadas a direitos de propriedade industrial como patentes.

Bayferrox® é uma marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha. IB
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