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Informação de Imprensa 

BASF lança novos estabilizantes de luz para tintas para 

madeira e metal  

 Cinco novos produtos de alto desempenho da linha Tinuvin® 
DW (N) para sistemas a base de água 

 Tinuvin® 249 provê revestimentos duráveis e de alta 
retenção/resistência de cores, com baixo custo de produção  

 A BASF vai apresentar estas e outras inovações na European 
Coatings Show 

 

A BASF apresenta novos estabilizantes de luz para tintas para 

madeira e metal. Os cinco produtos da linha Tinuvin® DW (N) assim 

como o Tinuvin® 249 vão atender a demanda crescente por 

estabilizantes de luz de alto desempenho para formular tintas 

duráveis para uso externo. De 4 a 6 de Abril, a BASF vai apresentar 

estes e outros produtos novos na European Coatings Show 2017, em 

Nuremberg, Alemanha.  

Novos estabilizantes de luz da linha Tinuvin® DW (N) 

A BASF lança cinco produtos da linha Tinuvin®: Tinuvin® 123-DW 

(N), Tinuvin® 400-DW (N), Tinuvin® 477 DW (N), Tinuvin® 9945 DW 

(N) e Tinuvin® 5333 DW (N) – uma nova geração de estabilizantes 

de luz desenvolvidos para sistemas à base de água que não contém 

metilisotiazolinona (MIT). A etiqueta EUH 208 (pode causar reações 

alérgicas) não é necessária, que significa que estes estabilizantes de 

luz são adequados para aplicações sustentáveis e ambientalmente 

compatíveis.   
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Tinuvin® 249  

O Tinuvin® 249 é um estabilizante de luz não-básico do tipo HALS 

(hindered amine light stabilizers).  

O Tinuvin® 249 é caracterizado por ampla compatibilidade com 

diversos sistemas e possibilita a produção de revestimentos com alto 

grau de resistência ao desbotamento e às intempéries. Devido à sua 

baixa viscosidade, este estabilizante de luz é facilmente incorporado 

às formulações, economizando tempo e reduzindo resíduos. O 

Tinuvin® 249 apresenta baixa cor inicial e possui muito boa 

estabilidade de cor. Por esta razão é particularmente adequado para 

a produção de clear-coats de alta qualidade. 

“As tendências no ramo de estabilizantes de luz são claras: maior 

eficiência em termos de custo, desempenho superior e 

sustentabilidade. Com os novos produtos da linha Tinuvin®, nós 

oferecemos aos nossos clientes soluções inovadoras para atender 

esses desafios cruciais”, explica Ulf Neidlein, vice-presidente de 

Gestão de Negócios de Resinas & Aditivos, região EMEA.  

Maiores informações sobre a BASF na European Coatings Show 

2017 podem ser encontradas em: basf.com/ecs2017. 

Sobre a Divisão de Dispersões & Pigmentos da BASF 

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

uma série 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, produtos químicos para 

construção, adesivos, plásticos, papel, bem como para aplicações eletrônicas, tais 

como monitores. Com seu portfólio de produtos abrangente e seu extenso 

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

clientes soluções inovadoras e sustentáveis. Para mais informações sobre a 

divisão de Dispersões e Pigmentos, visite  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 114 mil colaboradores que 

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