COMPETÊNCIA ENERGIZED BY
Os Global Competence Centers da LANXESS Pigmentos Inorgânicos oferecem suporte a clientes e usuários finais mundialmente
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para as diferentes áreas.
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2

LANXESS PIGMENTOS INORGÂNICOS – GLOBAL COMPETENCE CENTERS

ÍNDICE
04 Competência Global
06 Construção
08 Tintas e Vernizes
10 Plásticos
12 Papel
14 Óxidos Técnicos

A LANXESS Pigmentos Inorgânicos fornece alto valor agregado aos nossos clientes.
Com nossa vasta experiência
e know-how atualizado sobre
o setor, conseguimos entender
o negócio dos nossos clientes
e, através das marcas Bayferrox®, Colortherm®
e Bayoxide®, fornecer a solução que melhor
atende as suas necessidades de negócio. Dessa
forma, os clientes LANXESS podem aumentar
eficiência e produtividade, e até mesmo conseguir desenvolver novos produtos e aplicações.
Nossos produtos inovadores e de alta qualidade
contemplam o serviço e aconselhamento técnicos dos Global Competence Centers. Com esses centros, nossos clientes possuem um parceiro confiável que oferece suporte para que
possam ter cada vez mais sucesso no futuro.

Jörg Hellwig
Head Global da LANXESS Pigmentos
Inorgânicos
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COMPETÊNCIA GLOBAL
A LANXESS Pigmentos Inorgânicos é um
dos fabricantes líderes de pigmentos de
óxido de ferro e óxido de cromo no mundo. Os produtos das marcas Bayferrox®,
Colortherm® e Bayoxide® são caracterizados por seu alto e constante nível de qualidade. Ao mesmo tempo, nossos padrões
de produção garantem que satisfaçamos as
mais altas exigências de sustentabilidade
mundialmente.
No entanto, nossa filosofia vai muito além disso.
Não vendemos apenas pigmentos, mas também
oferecemos soluções e assistência para questões
técnicas em todas as situações.
Sendo líder tecnológico no campo de pigmentos sintéticos de óxido de ferro e óxido de
cromo, a LANXESS Pigmentos Inorgânicos é
a única fornecedora com uma rede global de
Competence Centers que oferece suporte ativo
e competente aos clientes no uso dos nossos
pigmentos LANXESS. O portfólio de serviços
dos nossos Global Competence Centers engloba uma grande variedade de serviços de teste e
consultoria nos segmentos de construção, tintas
e revestimentos e especialidades. Como especialistas em pigmentos e geradores de inovação,
esses centros aprimoram a eficiência dos nossos clientes mundialmente.

Usamos folhetos, informativos técnicos, discussões diretas e até mesmo eventos com apresentações para compartilhar com nossos clientes
nossa experiência adquirida há anos. A LANXESS
organiza regularmente oficinas para clientes interessados em resolver problemas específicos ou
para treinar novos funcionários. Os funcionários
dos Global Competence Centers também monitoram as tendências do mercado e colaboram
com os departamentos de Pesquisa e Marketing
para desenvolver e lançar novos produtos. Fazendo uma ponte entre nossos clientes e nossos departamentos de Marketing, Pesquisa, Produção e
Logística, a equipe dos Global Competence Centers contribui para a melhoria contínua da qualidade dos serviços e produtos LANXESS.
Pesquisas na LANXESS
A LANXESS está constantemente investindo em
pesquisa e desenvolvimento a fim de identificar
Visão geral dos
Global Competence Centers

Nossos especialistas investigam as consultas dos
clientes sob condições reais em laboratórios
amplamente equipados. Fornecem informações
sobre a melhor escolha e processamento de pigmentos para os vários sistemas de aplicação e, no
caso de problemas, também investigam as causas.
Trabalham lado a lado com a equipe de vendas e
com os distribuidores e agentes, que são cuidadosamente selecionados e possuem aptidão técnica,
a fim de fornecer suporte global completo aos clientes.
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Starpointe, EUA

Porto Feliz, BR

iz, BR

e desenvolver novas áreas de aplicação para pigmentos sintéticos de óxido de ferro e óxido de
cromo. Os Global Competence Centers trabalham lado a lado com os departamentos de Pesquisa, Produção e Marketing fazendo com que as
inovações sejam aplicadas desde a fase de conceituação até a maturidade no mercado. Nossos
projetos de pesquisa focam em produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações novas
e existentes, otimizando a qualidade de produtos
atuais, aprimorando a eficiência e a sustentabilidade de nossos processos e melhorando o processamento dos nossos pigmentos.
No campo de pigmentos, desenvolvemos, por
exemplo, grânulos de óxido de ferro que são mais
fáceis de serem medidos e produzem menos
poeira do que os pós de pigmentos quando usados para a coloração de materiais de construção.
Além disso, oferecemos pigmentos amarelos

Branston, GB
Krefeld-Uerdingen, ALE

inovadores que fornecem aos nossos clientes
vantagens decisivas de processamento porque
resultam em menor viscosidade em tintas, revestimentos e pastas. Também desenvolvemos
outros tipos de pesquisas em aplicações, não só
em propriedades de pigmentação dos óxidos de
ferro e óxidos de cromo. Essas pesquisas possibilitaram o desenvolvimento de produtos como adsorventes para a remoção de arsênio em água e
óxidos de ferro para a dessulfurização de biogás.
Outro foco das nossas atividades de inovação
são desenvolvimentos para aplicações médicas e
produtos para baterias. Não contamos somente
com nosso próprio poder de inovação e expertise; também trabalhamos com nossos clientes,
com universidades, institutos e outros parceiros
industriais para fazer com que projetos tenham
uma conclusão bem-sucedida.

Xangai, CH

Vilassar de Mar, ES

Sydney, AU
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CONSTRUÇÃO
A LANXESS Pigmentos Inorgânicos é um
dos maiores fornecedores de pigmentos
para o setor da construção. Os produtos
com alto poder de tingimento das linhas
Bayferrox® e Colortherm® podem ser usados para dar um toque estético a uma grande variedade de materiais de construção, a
exemplo de bloco de sílico-calcário, areias
coloridas, concreto in situ, produtos de
concreto e até mesmo superfície asfáltica.
O espectro de cores varia do amarelo ao laranja,
vermelho e marrom, e do verde ao preto. Todos
os produtos LANXESS são caracterizados por
alta qualidade e constância deste alto padrão,
além de processabilidade simples e excelente.
O Global Competence Center para Construção
foca em métodos de produção bem como na
formulação e garantia da qualidade de mate-

riais de concreto colorido. O departamento
também está envolvido no desenvolvimento de
novos pigmentos para serem usados em aplicações no setor da construção. Os equipamentos nos laboratórios possibilitam que os técnicos de aplicação investiguem as dúvidas dos
clientes em condições reais. A equipe também
responde perguntas sobre tecnologia de mistura e medição e pode, por exemplo, dar suporte
completo para a instalação de uma unidade de
medição de pigmentos em qualquer local do
mundo, acompanhando desde o planejamento
da unidade até a finalização.
Entre os serviços oferecidos pelo Global Competence Center para Construção também
estão testes e qualquer certificação necessária
comprovando a conformidade dos pigmentos
com os requerimentos das normas voltadas a
uma respectiva área de aplicação.

Testando a conformidade dos pigmentos com relação ao comportamento de assentamento e resistência à compressão do concreto colorido de acordo com a norma EN 12878

6

LANXESS PIGMENTOS INORGÂNICOS – GLOBAL COMPETENCE CENTERS

Componentes do Serviço Oferecido ao
Cliente
Teste de pigmentos de acordo com a
norma EN 12878
Determinação da dosagem para cimento
pigmentado
Teste de resistência do concreto pigmentado
Ajuste, combinação e formulação de cor
Soluções para problemas de processamento
(investigação de causas em sistemas relevantes à prática, por exemplo, fabricante de piso
intertravado de bloco de concreto, máquina
de fabricação de telha de concreto, misturador de asfalto)
Determinação de refletância solar
Suporte para questões sobre medição
automática de pigmentos, por exemplo,
consultoria durante o planejamento e a
instalação de uma unidade de medição
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TINTAS E VERNIZES
Os produtos com alto poder de tingimento das linhas de alto desempenho
Bayferrox® e Colortherm® podem ser usados basicamente em todas as aplicações
no setor de tintas e vernizes. Alguns dos
pigmentos pretos e amarelos possuem estabilidade térmica limitada. Portanto, também oferecemos produtos Colortherm® e
Bayferrox® especiais para quando isso for
um problema em certas aplicações (como
por exemplo, coil coatings e tintas em pó).
O Global Competence Center para Tintas é o
contato central para todas as perguntas associadas com os pigmentos Bayferrox® e Colortherm®
para aplicações de revestimento.
Os especialistas da LANXESS dão dicas para
que os melhores pigmentos sejam escolhidos
e ajudam a desenvolver soluções personalizadas para o processamento em uma variedade
de sistemas de revestimento. Nesse ponto,
considera-se não somente as características
do pigmento, mas também a reação mútua
potencial com os outros componentes da formulação. Entre os serviços oferecidos também
estão formulações iniciais para misturas de pigmentos a fim de obter tonalidades específicas
(combinação de cores).
Se houver problemas de processamento, os especialistas do Global Competence Center para
Tintas ajudam a investigar as causas e apresentar soluções corretivas. A equipe também ajuda
com o teste de conformidade do pigmento, por
exemplo, no caso de reclamações em relação à
cor ou específicas ao revestimento.

Medição da dispersão e cor dos pigmentos em vários
sistemas
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Componentes do Serviço Oferecido ao
Cliente
Teste de dispersabilidade em vários sistemas de revestimento
Medição de valores de cor
Medição de viscosidade de acordo com
vários métodos
Determinação do potencial zeta
Registro da curva de granulometria
Determinação de resíduo em peneira de
acordo com a norma DIN 53195
Determinação de absorção de óleo de
acordo com a norma DIN EN ISO 787/5
Medição da área superficial específica via
adsorção de gás de acordo com o BET
Determinação do pH do extrato aquoso
Medição da condutividade elétrica do
extrato aquoso
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PLÁSTICOS
Os pigmentos usados para colorir plásticos
devem satisfazer vários requisitos técnicos
exigentes. As aplicações podem ser feitas
desde em materiais de embalagens, tubos e
componentes de conexão no setor da construção, cockpits e couro sintético no setor
automotivo, materiais sintéticos no setor
de eletroeletrônicos, superfícies de pistas
sintéticas e grama artificial em quadras esportivas, até em madeira artificial.
Dados os tempos de contato geralmente curtos e as forças de cisalhamento relativamente
baixas no equipamento de processamento, os
pigmentos devem ter boa dispersabilidade; isto
é, devem ser fáceis de dispersar para que alcancem rapidamente seu poder de tingimento
final. Devem também ter alta estabilidade térmica, não devem migrar e sua resistência à luz e
estabilidade a intempéries devem ser adequa-

das para a aplicação pretendida.
Com a marca Colortherm®, a LANXESS oferece
há décadas uma linha de produtos que satisfaz
essas exigências e que foi desenvolvida especificamente para a indústria de plásticos.
O Global Competence Center para Plásticos dá
suporte aos clientes no que diz respeito ao desenvolvimento de formulações e a resolução de
problemas específicos.
O laboratório é muito bem equipado com extrusoras com parafusos de rosca simples e dupla,
máquinas de moldagem por injeção, rolos e
máquinas de filme tubular bem como uma prensa a quente, permitindo que o comportamento
dos pigmentos em plásticos seja investigado em
condições reais.

Teste de pigmentos em uma máquina de filme tubular; produção de lotes padrões para testes LANXESS
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Componentes do Serviço Oferecido ao
Cliente
Coloração em plásticos
- em PVC flexível
- em termoplásticos extrudados
- em pasta de PVC
Medição de estabilidade térmica
- moldagem por injeção
- teste de amassador
- gabinete de aquecimento
Teste de dispersabilidade
- teste de filtro de pressão
- teste de calandra em PVC flexível
- teste de filme tubular
- teste de extrusora
Teste de estabilidade a intempéries e à luz
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PAPEL
Há tempos os pigmentos Bayferrox® da
LANXESS são referência na indústria de
papel por sua alta qualidade.
Os produtos para a indústria do papel recebem
o selo ”Papel com qualidade testada”.
Os funcionários do Global Competence Center
para Papel monitoram as tendências do mercado e estão sempre em contato com nossos
clientes. Eles analisam suas necessidades e
requerimentos, e incentivam o desenvolvimento de novos produtos. O Global Competence
Center para Papel possui equipamentos atuais
para a produção de amostras de papeis coloridos e laminados, que são sujeitos a uma série
abrangente de testes após o preparo. O centro
dá suporte no que diz respeito ao desenvolvimento de formulações e combinação de cores,
resolução de problemas de medição e manipulação de produtos em massa, perguntas analíticas e problemas específicos ao cliente.
A análise das propriedades do pigmento em
laminados começa com o preparo de um papel
de teste, que é impregnado e prensado. A camada prensada produzida passa, então, pelos
testes requeridos.

Produção e impregnação de papeis laminados
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Componentes do Serviço Oferecido ao
Cliente
Análise colorimétrica de amostras laminadas
Medição de estabilidade à luz
Estabilidade à temperatura de prensa
Teste de dispersabilidade
Medição de formação de espuma
 este de resistência ao vapor de água
T
Teste de capacidade de retorno ao formato
original
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ÓXIDOS TÉCNICOS
Para aplicações técnicas, a LANXESS oferece a linha abrangente Bayoxide® E e
Bayoxide® C de pigmentos, desenvolvidas
para diversos mercados, setores e requerimentos.
Com esses produtos, a cor tem um papel secundário quando comparado a propriedades
químico-físicas como pureza, dureza, reatividade
ou magnetismo.
Nossos óxidos técnicos são usados em várias
aplicações, incluindo toners de impressoras e
copiadoras a laser, em tratamento de água e
dessulfurização de biogás, baterias, pastilhas de
freio e airbags, bem como em produtos refratários e pigmentos para cerâmica.
O Global Competence Center para Especialidades dá suporte aos clientes no que diz respeito à otimização de seus óxidos técnicos e
resolução de problemas específicos. O centro

trabalha com o departamento de Pesquisa da
LANXESS para desenvolver óxidos personalizados que satisfaçam as necessidades de clientes individuais, e novas áreas de aplicação
são desenvolvidas por meio de colaboração
com empresas parceiras.
Todos os anos, desenvolvemos soluções junto
com nossos parceiros mundiais; nessas soluções, nossos pigmentos ajudam os usuários
a desenvolverem produtos da melhor maneira
para seus mercados finais. Isso não seria possível sem a rede de especialistas da LANXESS,
que entende e fala a língua do cliente.
Além dos mercados técnicos, a equipe do Global Competence Center para Especialidades
presta suporte para áreas de aplicação de pigmentos coloridos que possuam requerimentos
especiais, como cosméticos, produção de chip
de madeira colorido e coloração de fertilizantes.

Teste de adsorção com Bayoxide® para purificação de água
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Componentes do Serviço Oferecido ao
Cliente
T
 este de propriedades físicas e químicas de
pigmentos e óxidos
C
 aracterização e análise de toners
Avaliação de meio de adsorção para
purificação de água
Recomendações de formulação
Recomendações de medição para
produtos de dessulfurização
C
 ombinação de cor para aplicações especializadas
Desenvolvimento de soluções para
problemas de processamentos
T
 estes de campo
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adáblios

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 deve-se seguir 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’s (ficha de informações 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), BfR (Instituto 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 perguntas 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 nossas 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 para as
formulações 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 correspondem 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.
Edição 09/2013

Bayferrox® é uma marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha.
Colortherm® é uma marca registrada do Grupo LANXESS.
Bayoxide® é uma marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha.

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7-9
47829 Krefeld
Germany
Tel. +49 2151 88 5418
Fax +49 2151 88 8090
www.lanxess.com
www.bayferrox.com
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

