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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.

Oferecendo soluções personalizadas para os desafios mais exigentes da moldagem de poliuretano

Agentes desmoldantes     Limpadores de molde    Seladores de molde     
Produtos anti-squeak     Formulações personalizadas



Todos os anos investimos milhares de horas 
nas fábricas de processadores de poliuretano, 
aumentando o conhecimento dos nossos especialistas 
técnicos sobre os desafios mais difíceis da produção nesta 
indústria. Nos nossos laboratórios de classe mundial, dedicados à indústria de poliuretano, aplicamos estes 
conhecimentos para desenvolver soluções personalizadas que melhoram a sua eficiência operacional.

SOLUÇÕES INOVADORAS

A nossa linha de produtos para moldagem de poliuretano inclui:

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 
processamento de fundição, operamos a partir de escritórios, 
instalações de fabricação e parceiros de distribuição em todas 
as regiões industrializadas do mundo, oferecendo vendas locais 
e suporte técnico onde quer que precisem de nós.

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

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 as 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 
da moldagem de poliuretano. Durante o desenvolvimento de 
produtos, simulamos o seu ambiente de produção, permitindo 
assim avaliar e garantir uma ótima 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 e fundição. 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. 

Nossas soluções melhoram seu 
resultado final por meio de:

Melhoramento da qualidade  •  
Redução dos custos  •  Aumento da 

produtividade

POLIURETANO

•  Agentes desmoldantes Nossos agentes desmoldantes à base 
de água ou solvente oferecem excelente desmoldagem de peça, nível 
de brilho ideal e uma qualidade de acabamento de superfície ideal para 
operações secundárias como colagem e pintura. 

•  Produtos para limpeza de molde 
 Produtos para limpeza de molde em gel ou 

líquido removem, de forma completa e 
segura, acúmulos no molde incluindo 

cera, silicone, contaminantes e 
outros resíduos de aplicações de 
pré-produção e de moldagem 
em linha.

•  Seladores de molde 
Os seladores promovem uma 
barreira durável para prevenir 
a adesão mecânica e química 
durante as operações de 

moldagem. Os seladores 
auxiliam na proteção das 
ferramentas e melhoram 
a desmoldagem de 
superfícies difíceis. 

•  Produtos anti-squeak Estes produtos à base 
de água são aplicados em peças de poliuretano para 
reduzir o ruído causado pelo atrito. 

•  Formulações personalizadas  
A Chem-Trend oferece produtos com baixo ou 
nenhum VOC, formulações à base de água e também 
formulações sem estanho para atender às suas 
exigências ambientais, de produção e segurança. 
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