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Inovação

Deixe que a nossa equipe de especialistas com experiência e profundo 
conhecimento ofereça soluções agregando valor para ajudá-lo a melhorar  

a qualidade, reduzir custos e aumentar a produtividade.

Pinturas internas para pneus      Pinturas externas para pneus       
Tratamentos de bladder              Tratamentos de molde       
Revestimentos para envelope de vulcanização

Oferecendo soluções personalizadas para os desafios mais exigentes do processamento de pneus

Uma empresa do  
Grupo Freudenberg



Nossos especialistas técnicos têm 
muitos anos de experiência em fábricas 
de processamento de pneus, aumentando nosso 
conhecimento sobre os desafios mais difíceis da produção. 
Em nosso laboratório de classe mundial, dedicado à indústria de pneus, 
aplicamos estes conhecimentos para desenvolver soluções personalizadas que 
melhoram a sua eficiência operacional.

SOLUÇÕES INOVADORAS
Nossa linha de produtos para  
pneus inclui:

• Pintura interna para pneus A pintura interna para pneus 
garante níveis mínimos de defeitos durante a vulcanização 

e uniformidade ideal do pneu, enquanto melhora as 
propriedades de desmoldagem. Nossa linha completa de 

pintura interna para pneus inclui: pinturas internas com 
carga mineral para pneus, pinturas internas com carga de 
especialidades minerais para pneus, pinturas internas 
sem carga mineral para pneus e pinturas internas 
duráveis para pneus.

• Pintura externa para pneus Nossas pinturas 
externas para pneus à base de água fornecem melhor 
escape de ar e fluxo de borracha com impacto mínimo 
sobre a adesão borracha-a-borracha e ainda melhoram a 

aparência do pneu.

•  Tratamentos de molde Os tratamentos de molde à base 
de solvente ou de água da Chem-Trend ajudam a melhorar 
o fluxo de borracha, a desmoldagem e a aparência do pneu 
acabado, minimizando a infiltração do molde para mantê-lo 
funcional entre os ciclos de limpeza.

•  Tratamentos de Bladder Revestimentos permanentes 
para bladders protegem a câmara do ataque químico e de 
abrasão para estender sua vida útil e facilitar a inicialização 
de novas câmaras.

•  Revestimentos para envelope de vulcanização Os 
revestimentos para envelope de vulcanização fornecem 
excelentes propriedades de deslizamento e desmoldagem 
que levam ao prolongamento da vida do envelope de 
vulcanização.

EXCELÊNCIA NA FABRICAÇÃO 
Estamos comprometidos com a excelência, em todos 
os aspectos da fabricação. Somos líderes nas práticas 
de fabricação de qualidade, nos padrões ambientais e 
nos sistemas de gestão de saúde e segurança. Nossas 
instalações possuem os seguintes certificados: 
• ISO-9001 
• ISO-14001 
• OHSAS-18001

LOCALIZAÇÃO GLOBAL  
PARA O SERVIÇO LOCAL
Como fornecedor global, focado unicamente em soluções 
de desmoldagem, operamos a partir de escritórios, 
instalações de fabricação e parceiros de distribuição em 
todas as regiões industrializadas do mundo.

Nossos produtos de 
desempenho superior 
foram obtidos através 
da nossa experiência 
técnica e de 
transformação, no entendimento das suas 
operações, no profundo conhecimento da 
indústria e nos recursos especializados de 
laboratórios.

Nossas soluções melhoram seu 
resultado final por meio de:

Melhoria da qualidade  •  Redução dos 
custos  •  Aumento da produtividade

PNEU
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ATENÇÃO PERSONALIZADA 
PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA 
A Chem-Trend é seu parceiro na fábrica, onde 
aprendemos a entender o seu processo, as exigências, 
os equipamentos e os desafios. Com base neste 
conhecimento, podemos oferecer as soluções mais 
eficientes para suas necessidades. O desenvolvimento 
de novas tecnologias químicas nos nossos próprios 
laboratórios amplia ainda mais a nossa capacidade 
de formular soluções mais eficazes para enfrentar 
os desafios do processamento de pneus. Durante o 
desenvolvimento dos produtos, utilizamos uma variedade 
de procedimentos de teste que são indicativos do 
desempenho do produto em seu ambiente de produção. 
Isto nos permite avaliar e garantir uma alta qualidade e 
um excelente desempenho. 

UMA REPUTAÇÃO DE SUCESSO
Há mais de 50 anos, a Chem-Trend é líder mundial 
no desenvolvimento de soluções para os desafios de 
processos de moldagem. Mantemos um foco singular no 
desenvolvimento de especialidades químicas de processo. 
Por sermos tão focados, podemos oferecer excepcional 
valor, desempenho e confiança em tudo que fazemos.


