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Informação de imprensa 

BASF apresenta novo aglutinante acrílico aquoso para 

não-tecidos utilizado em aplicações de abrasivos e 

construção  

 Novo aglutinante Acronal® 2434 para não-tecidos com 

excelentes propriedades de estabilidade dimensional e 

térmica  

A BASF apresenta o Acronal 2434, um novo aglutinante acrílico 

aquoso para não-tecidos que atende às altas exigências em termos 

de estabilidade termo-dimensional. O ligante é adequado 

principalmente para não-tecidos que são utilizados em aplicações de 

construção e abrasivos. O aglutinante inovador complementa o 

abrangente portfólio de produtos da divisão de dispersões e resinas 

da BASF, que foi apresentado na feira Index, em Genebra, no início 

de abril. 

Não-tecidos dimensionalmente estáveis 

Com o Acronal 2434, a BASF oferece uma dispersão acrílica de auto-

reticulação covalente que confere aos não-tecidos que são expostos 

às tensões térmicas, altos níveis de estabilidade mecânica. O 

aglutinante é adequado principalmente para não-tecidos feitos a 

partir de fibras sintéticas, tais como poliéster. O produto 

recentemente desenvolvido é compatível com outros sistemas de 

reticulação, tais como, resinas de melamina e ureia. Além disso, ele 

pode ser facilmente aplicado em conjunto com sistemas 

convencionais de foulard. 

"O Acronal 2434 é outro aglutinante de alta performance que 
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oferecemos aos nossos clientes na indústria de não-tecidos", afirma 

Jürgen Pfister, vice-presidente de Dispersões para Adesivos e Fiber 

Bonding da BASF Europa. “Nossa nova dispersão acrílica apresenta 

efeitos extraordinários especialmente quando se trata de não-tecidos 

que são expostos a altos níveis de tensão térmica e mecânica. Com 

este aglutinante inovador e sustentável, encontramos uma solução 

voltada para as necessidades de nossos clientes. Desta forma, 

conseguimos ajudá-los a ter sucesso”, considera.  

Sobre a 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 revestimentos e tintas, impressão e embalagem de produtos, produtos 

químicos para construção, adesivos, colagem de fibras, plásticos, papel, bem como 

em aplicações eletrônicas, tais como monitores. 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 

ajudam a avançar em suas formulações. Para maiores informações sobre a divisão 

de Dispersões e Pigmentos, visite http://www.dispersions-pigments.basf.com  

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 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 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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