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BASF lança série inovadora de agentes dispersantes reativos e de 

alto desempenho para sistemas 100% à base de solvente 

◼ Agentes dispersantes inovadores e altamente eficientes para pigmentos 
orgânicos e negro de fumo 

◼ Solução melhora as propriedades finais do filme de revestimentos 
automotivos e industriais 

 

A BASF lançou globalmente uma série de agentes dispersantes inovadores, 

reativos e de alto desempenho: Efka® PX 4780, Efka® PX 4785 e Efka® PX 4787, 

com base em uma tecnologia avançada de polímeros para o segmento de 

revestimentos automotivos e industriais. 

Os agentes dispersantes formam uma parte essencial de uma formulação de 

revestimento pigmentado. Seu uso em geral melhora a eficiência de reticulação, o 

desenvolvimento de cores, a transparência e o brilho. Mas as propriedades físicas 

da camada de revestimento podem ser comprometidas. Os novos produtos da linha 

Efka foram projetados especificamente para alterar essa dinâmica. Quando 

reticulados com a matriz de resina principal, esses agentes dispersantes de alto 

desempenho oferecem excelente eficiência de dispersão e melhoram 

significativamente as propriedades de revestimento, como resistência a solventes 

e dureza. 

Outros benefícios incluem brilho aprimorado e flexibilidade excepcional com 

pigmentos de negro de fumo. 
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Divisão de Dispersões e Pigmentos da BASF 

A divisão de Dispersões e Pigmentos da BASF desenvolve, produz e comercializa uma gama de 

pigmentos de alta qualidade, resinas, aditivos e dispersões de polímeros em todo o mundo. Essas 

matérias-primas são usadas em formulações para diversas indústrias, inclusive revestimentos, 

construção, adesivos, impressão e embalagem, eletrônicos e papel. Com seu portfólio de produtos 

abrangente e vasto conhecimento da indústria, a divisão de Dispersões e Pigmentos oferece aos 

seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis e os ajuda a avançar em suas formulações Para 

mais informações sobre a divisão de Dispersões e Pigmentos, visite www.dispersions-

pigments.basf.com. 

Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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