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BASF berencana untuk membangun produksi Uvinul® A Plus di 
Asia 
 
◼ BASF akan berinvestasi di pabrik produksi Uvinul® A Plus baru di 

Jinshan, Cina 
 

◼ Pabrik baru dirancang dengan kapasitas 1.500 metrik ton per tahun 
 

◼ Diperkirakan akan mulai berproduksi pada semester pertama tahun 2023 
 

Hong Kong, China – 8 Desember 2021 – Seperti yang diumumkan pada 18 

Agustus 2020, BASF memperkuat komitmennya untuk berinvestasi di pabrik 

produksi Uvinul® A Plus di Asia. Pabrik sekarang akan dibangun di lokasi produksi 

Care Chemicals Jinshan di Cina. Pabrik baru ini dirancang dengan kapasitas 1.500 

metrik ton per tahun dan diharapkan mulai beroperasi pada semester pertama tahun 

2023. BASF saat ini memproduksi Uvinul® A Plus di Ludwigshafen, Jerman dan 

dengan mengambil langkah ini akan memperluas basis produksinya. 

“BASF adalah pemimpin pasar global dalam bahan baku perawatan pribadi dan 

memiliki keahlian mendalam dalam produksi, serta menawarkan solusi lengkap 

yang mencakup formulasi tabir surya. Investasi ini menggarisbawahi komitmen 

BASF terhadap kawasan Asia dan pelanggan kami,” kata Dr. Rajan Venkatesh, 

Senior Vice President, Care Chemicals, BASF Asia Pasifik. 

“Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran konsumen akan pentingnya 

perlindungan UV untuk kesehatan kulit semakin meningkat. Dengan investasi di 

Asia ini, BASF akan meningkatkan kapasitas produksi filter UV khusus di kawasan 
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ini dan meningkatkan keamanan pasokan bagi pelanggan kami,” kata Viju Jose, 

Vice President, Personal Care Solutions, Care Chemicals, BASF Asia Pasifik. 

“Lokasi kami di Jinshan mempertahankan kompetensi tinggi dalam standar 

manufaktur dan diberikan dengan beberapa sertifikasi seperti EFfCI GMP (Federasi 

Eropa untuk Good Manufacturing Practice Bahan Kosmetik) dan RSPO 

(Roundtable Sustainable Palm Oil). Ini menghasilkan portofolio luas emolien dan 

kosurfaktan khusus untuk industri perawatan pribadi.” 

Di Asia, BASF telah memproduksi filter UV spektrum luas (Tinosorb® S) di lokasi 

produksi Care Chemicals di Kaohsiung, Taiwan. Dengan investasi ini, BASF 

semakin memperluas jejak produksi portofolio filter UV-nya di Asia. 

Uvinul® A Plus adalah salah satu dari sedikit filter UVA yang photostable (tidak 

terdegradasi saat terpapar sinar matahari) yang tersedia di pasaran saat ini yang 

secara andal menyaring sinar UVA berbahaya dari matahari dan memberikan 

perlindungan dari radikal bebas dan kerusakan kulit. Bentuk granul larut minyak 

yang dipatenkan menawarkan fleksibilitas formulasi yang sangat baik, bebas dari 

bahan pengawet dan sangat efisien pada konsentrasi rendah. Uvinul® A Plus 

sangat ideal untuk tabir surya dan produk perawatan kulit yang tahan lama dengan 

khasiat anti penuaan. 

 

Tentang divisi Care Chemicals di BASF 

Divisi BASF Care Chemicals menawarkan berbagai bahan untuk perawatan pribadi, perawatan di 

rumah, pembersihan industri & institusi, dan aplikasi teknis. Kami adalah pemasok global terkemuka 

untuk industri kosmetik serta industri deterjen dan pembersih, dan mendukung pelanggan kami 

dengan produk, solusi, dan konsep yang inovatif dan berkelanjutan. Portofolio produk berkinerja 

tinggi divisi ini meliputi surfaktan, pengemulsi, polimer, emolien, agen pengkelat, bahan aktif  

kosmetik, dan f ilter UV. Kami memiliki lokasi produksi dan pengembangan di semua wilayah dan 

memperluas kehadiran kami di pasar negara berkembang. Informasi lebih lanjut tersedia secara 

online di www.care-chemicals.basf.com.  

 

Tentang BASF 

Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami memadukan 

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lebih dari 

110.000 karyawan di BASF Group bekerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan para 

pelanggan di seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam 

enam segmen: Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions (Solusi 

Industrial), Surface Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & Perawatan) 
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dan Agricultural Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan sekitar 59 miliar Euro di 

tahun 2020. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), dan sebagai 

American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut mengenai BASF 

tersedia di www.basf.com. 

 


