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Songwon na Feiplastic de 2013 
• Apresenta aditivos líderes globais para polímeros 

• Songwon na Feiplastic de 2013: Estande G91 
 
Ulsan, Coreia – 8 de maio de 2013 – A Songwon (www.songwon.com), o segundo maior fabricante 

mundial de estabilizantes para polímeros, participará na Feiplastic de 2013 em São Paulo, Brasil (20-

24 de maio) – Estande G91. A Feiplastic 2013 é uma feira internacional para o mercado de plásticos e 

receberá os principais membros da indústria que exibirão suas tecnologias e produtos mais recentes. 

A Songwon estará presente em parceria com a NEXO International, sua distribuidora para a América 

Latina (http://nexointernational.com.br/nexo/). Através desta parceria a Songwon promove a melhoria 

contínua do nível de serviço e segurança do estoque para seus clientes.  

 

Na qualidade de líder da indústria no mercado latino-americano de estabilizantes para polímeros, a 

Songwon está empenhada em tornar-se o fornecedor preferencial, oferecendo melhor qualidade, 

melhor serviço e melhor valor, além de maior inovação na sua vasta gama de produtos. 

 

A Songwon apresentará uma linha de produtos HALS (Hindered Amine Light Stabilizers) oriunda de 

sua aliança com a Sabo SpA, sedeada em Levate, Itália, que satisfaz a procura dos clientes por 

pacotes inovadores de estabilização à luz com alto desempenho, capazes de resolver os desafios em 

aplicações de polímero sensíveis aos raios UV.  

 

Será apresentada também a linha Songnox® One Pack System (OPS). Os produtos Songnox® OPS 

combinam uma gama de aditivos em um grão livre de pó, com benefícios significativos para os 

produtores e transformadores de materiais termoplástico, e agora podem ser fornecida a partir da 

unidade recentemente inaugurada em Houston, USA, estrategicamente situada para satisfazer a 

demanda do mercado latino-americano com uma capacidade anual 7.000 toneladas/ano. Em 2014, 

ampliará a capcidade de produção de OPS com uma nova unidade em Kizad, Abu Dhabi. Ambas as 

unidades possuem processos de produção idênticos e fornecerão produtos de alta qualidade, 

semelhantes à da unidade original da Songwon em Greiz, Alemanha, que tem uma capacidade de 

14.000 toneladas/ano. Com estes investimentos, a Songwon se tornará o principal produtor mundial 

de OPS.  
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Dieter Morath, Vice-Presidente Executivo de Vendas da Songwon e Membro do Comitê Executivo do 

Songwon Industrial Group, afirmou: "A região latino-americana tornou-se um mercado essencial para 

o negócio global de plásticos, gerando crescimento significativo. A Feiplastic é uma oportunidade 

importante para a Songwon apresentar sua capacidade global, com base em processos de produção 

totalmente integrados, e assegurar a nossa disposição de sermos o fornecedor preferencial de 

estabilizantes para polímero. Estamos ansiosos por dar as boas-vindas aos clientes, juntamente com 

nossa parceira NEXO, que é a maior e mais experiente distribuidora destes aditivos, com modernas 

instalações de armazenamento e logística para a região." 

 

Francisco Neves da Rocha, Diretor da Nexo International, continuou: "O vasto portfólio de produtos da 

Songwon já está disponível em grandes quantidades através de um número cada vez maior de 

unidades de produção em nível mundial. Na NEXO concentramo-nos na manutenção de estoques em 

locais chave na região, e em conjunto nós podemos oferecer os níveis mais elevados de assistência e 

confiabilidade." 

 

Sobre a Songwon Industrial Co., Ltd.  

A Songwon Industrial Co., Ltd. é o segundo maior produtor mundial de establizantes para polímeros e 

líder em vendas dos antioxidantes Songnox®, sistemas multicomponentes Songnox® OPS, 

estabilizantes à luz do tipo HALS SABO®STAB, absorsores de luz ultravioleta Songsorb®, 

removedores de ácidos Songstab™, estabilizadores de PVC Songstab™, produtos intermediários de 

estanho Songcat™, plastificantes Songcizer™ para a indústria de plásticos, assim como lubrificantes, 

agentes de revestimento de superfícies, poliuretano, alquilfenóis, bifenol, floculantes e outros produtos 

químicos. O Grupo de Empresas Songwon inclui as empresas Songwon Industrial Co., Ltd., Songwon 

Holdings AG, Songwon International AG, Songwon International – Japan K.K., Songwon China Ltd., 

Representação Oficial da Songwon Industrial Co. Ltd. no Bahrein, Songwon Additive Technologies AG, 

Songwon Additive Technologies-Americas Inc., Songwon ATG GmbH, Songwon International – 

Americas Inc., Songwon International – India Pvt. Ltd., Songwon Trading Co. Ltd, Songwon Chemicals 

Co. Ltd. e Songwon Baifu Chemicals (Tangshan) Co., Ltd. 

 

Songnox e Songsorb são marcas comerciais registradas da Songwon Industrial Co., Ltd.  

Songcat, Songcizer e Songstab são marcas comerciais da Songwon Industrial Co., Ltd. 

Sabostab é uma marca comercial registrada da Sabo S.p.A. 

 

 

 

Estas informações para a imprensa podem ser baixadas em www.PressReleaseFinder.com 
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Para mais informações contate: 
 

Para consultas editoriais e imprensa, 

contate:
 
Songwon Industrial Group 

Doris Peters 

Global Director Marketing and Business Analysis  

Breitenstrasse 16  

CH-8501 Frauenfeld 

Switzerland 

Tel: +41 52 635 0000 

Fax: +41 52 635 00 01 

E-mail: DPeters@songwonind.biz 

Marketing Solutions 

Kevin Noels 

P.O. Box 58 

4600 AB Bergen op Zoom 

The Netherlands 

Tel: +31 164 317 011 

E-mail: knoels@marketingsolutions.be 

 

 


