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BASF amplia sua capacidade de produção de poliacrilatos 

solúveis em água voltados para limpeza doméstica e comercial  

Com um alto investimento em euros, a BASF flexibilizou sua planta e aumentou a 

capacidade de produção de poliacrilatos solúveis em água, no site da empresa na 

Alemanha. A planta possibilita que os clientes de produtos de limpeza doméstica 

e/ou comercial, bem como as indústrias químicas e de formulação, se beneficiem 

da capacidade expandida para químicos de especialidade. 

"Os poliacrilatos e copolímeros solúveis em água e de alta performance são 

componentes imprescindíveis das formulações industriais. Com esse investimento 

e nossa experiência em aplicações, estamos apoiando nossos clientes em seus 

esforços, visando impulsionar seu crescimento no mercado com produtos 

diferenciados", comentou Soeren Hildebrandt, vice-presidente sênior de Home 

Care, I&I e Formuladores Industriais da BASF Europa. 

Os poliacrilatos e copolímeros solúveis em água são comercializados pela divisão 

de negócios de Care Chemicals sob a marca Sokalan®, com inúmeras aplicações. 

As classes Sokalan® PA e Sokalan® CP são usadas na indústria de produtos de 

limpeza doméstica e comercial para o abrandamento da água e em vários 

processos técnicos, como, por exemplo, a prevenção de incrustações. Como 

inibidores da transferência de cores, as classes do Sokalan® HP protegem os 

tecidos da descoloração durante a lavagem. As classes do Sokalan® NR 

representam a mais recente classe de poliacrilatos em que a distribuição de peso 

molecular restringida os torna agentes dispersantes de minerais extremamente 
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eficazes. 

 

Sobre a divisão de Care Chemicals da BASF 

 

A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes 

para higiene, cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & 

institucional e aplicações técnicas. Somos o fornecedor líder global para a 

indústria de cosméticos bem como para a indústria de detergentes e produtos 

de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis e 

inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta 

performance de Care Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, 

polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios ativos de cosméticos e 

filtros UV. Possuímos sites de 

produção e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa 

presença nos mercados emergentes. Mais informações estão disponíveis no endereço 

http://www.care-chemicals.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 Cuidados 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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