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A unidade de Materiais de Performance
da BASF agrupa soluções inovadoras
e materiais voltados principalmente
aos segmentos de mercado de bens
de consumo, construção, transporte e
industrial.
Oferecendo soluções inteligentes
através dos nossos sistemas
de poliuretano, poliuretanos
termoplásticos, plásticos de
engenharia, polímeros biodegradáveis
e compostáveis e espumas especiais.
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Nossas diversas

linhas de produtos

Poliuretanos

Elastopor®
Elastospray®
Elastofoam®
Elastopan®
Elastocoat®
Elastollan®
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Elastopir®
Elastoflex®

Elastopave®
Elastonat®

Elastolit®
Elastocast®
Elasturan® Elastocoast®
Elastocool® Elastan®
Infinergy®

Plásticos de
Engenharia

Espumas
Estirênicas

Especialidades
Plásticas

Ultramid®
Ultradur®

Neopor®
Styrodur®

ecoflex®
Basotect®

Ultraform®
Ultracom®

Baxxodur®
Palusol®

ecovio®
UItrason®
Kerdyn®
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Construção

Soluções sustentáveis
e eficientes visando
conforto e segurança
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Construção
1 Telhas isotérmicas em Elastopor®/Elastopir®

Impermeabilização

Painéis modulares e cobeturas para câmaras frias,
celeiros e galpões, residências, shopping centers,
grandes superfícies, armazéns, fábricas, etc.

Impermeabilização de coberturas, piscinas, tanques
industriais e de água potável, sacadas, áreas de
estacionamento, proteção de peças metálicas e
equipamentos.

Sistemas de Poliuretano utilizados como isolante
térmico na fabricação de painéis ou aplicados in loco
em forma de spray. Estas soluções contribuem para
uma eficiência energética superior nos mais variados
sistemas construtivos, diminuindo o consumo de
energia com ar condicionado ou aquecimento, e
melhorando o conforto térmico dos ambientes.

2 Janelas de elevada eficiência energética com ferragens de Ultradur®
3 Isolamento térmico das paredes e coberturas em Elastospray

Sistemas de Poliuretano
®

4 Painéis isotérmicos em Elastopor®/Elastopir®
5 Isolamento térmico externo em Neopor® ou SLENTITE® (ETICS)
6 Conforto acústico dos ambientes em Basotect®
7 Isolamento térmico da porta de entrada em Elastopor®/Elastopir®
8 Revestimentos e acabamentos externos em Elastolit®
9 Isolamento térmico do portão da garagem em Elastopor®/Elastopir®
10 Pavimentos drenantes em Elastopave®

Elastopor®, Elastopir®, Elastospray®
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Revestimento de poliuretano, poliureia ou híbrido,
aplicado in situ, em spray, para a impermeabilização,
proteção e melhoria do desempenho de diversas
superfícies. Sua rápida aplicação e resistência à
corrosão e à abrasão permite uma diminuição dos
custos de aplicação, manutenção e um desempenho
superior, comparado com outros materiais.

Elastocoat®, Elastocast®
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Aglutinantes que, ao serem combinados com
diferentes materiais próprios do local da construção e
seu entorno, criam um composto forte e durável para
diferentes tipos de pisos. Dentre os materiais que
podem ser utilizados, encontram-se cascalhos, pedras
e resíduos de materiais sintéticos (resíduos de pneus,
vidros, plásticos, espumas de poliuretano, materiais
vegetais, entre outros). Seu principal benefício é evitar
a erosão dos solos, promovendo permeabilidade,
durabilidade e resistência mecânica.
Pisos
drenantes,
para
parques
infantis,
estacionamentos, ciclovias, parques, colégios,
proteção para regiões costeiras, academias, margens
de rios e lagos, etc.
Elastopave®, Elastocoast®, Elastan®
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Transporte

Soluções inovadoras para
a indústria automotiva
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Transporte
1 Forro do teto

17 Batentes de suspensão

2 Revestimento interno das portas

18 Retrovisores

3 Dispositivos elétricos

19 Câmbio

4 Encapsulamento de janelas

20 Isolamento acústico

5 Capa do motor

21 Partes semi-estruturais e reforços

6 Coletor de admissão

22 Pedais

7 Sensores e motores elétricos

23 Compartimento do airbag

8 Filtro de ar

24 Caixa de fusíveis

Plásticos de Engenharia e
Poliuretano Termoplástico (TPU)

Resinas termoplásticas moldadas por injeção,
extrusão ou sopro para a fabricação de todo tipo de
peças para a indústria automotiva. São materiais
com alta estabilidade dimensional e resistência às
altas temperaturas. Materiais disponíveis em versões
reforçadas e não reforçadas com fibra de vidro.

10 Encapsulamento de cabos do motor
11 Sistema de arrefecimento
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Sistemas de Poliuretano
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Ultraform® (POM) e Elastollan® (TPU)
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13 Sistemas de Iluminação

15 Puxadores

10

Elastocast®

Ultramid® (Poliamidas 6 e 6.6), Ultradur® (PBT),

1

14 Volante

Revestimento de poliuretano, poliureia ou híbrido,
aplicado in situ em spray, para a impermeabilização,
proteção e melhoria do desempenho da caçamba de
caminhonetes picape. É resistente ao ataque químico,
à corrosão e à abrasão, elevando sua durabilidade e
reduzindo custos de manutenção.

O uso desses materiais permite a fabricacão de
veículos mais leves, mais seguros e com maior
eficiência energética. Peças do compartimento do
motor, interior, sistemas elétricos e eletrônicos.

9 Filtro de óleo

12 Front end (suporte do parachoque)

Revestimento e proteção
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São materiais de alta leveza e com excelentes
propriedades físicas e mecânicas que promovem
versatilidade, funcionalidade e elevada durabilidade.
São diversos sistemas de poliuretano utilizados em
peças e partes de veículos para conforto térmico e
acústico.
Volantes, para-sol, forros de teto, bancos, painel de
instrumentos, apoios de braços, encostos de cabeça,
isolantes acústicos de cabine, isolamento termoacústico em ônibus e caminhões.
Elastoflex®, Elastopor®, Elastoskin®, Elastofoam®, Elastonat®
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Bens de Consumo
Performance, conforto
e eficiência energética
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Bens de Consumo
Sistemas de Poliuretano e
Poliuretano Termoplástico (TPU)
para calçados

Sistemas de Poliuretano macios e duros e poliuretano
termoplástico (TPU) para a fabricação de solas,
entressolas, palmilhas, entre outras partes para
calçados esportivos, casuais e de segurança.
Promovem leveza, ergonomia, flexibilidade, resistência
à abrasão, propriedades dielétricas, antiestáticas e
antimicrobianas em substituição a materiais como
borrachas e cortiças.

Sistemas de Poliuretano
para móveis

Sistemas de Poliuretano flexível para a fabricação
de espumas para móveis e travesseiros com
diversas características especiais, tais como elevada
resiliência, ergonomia e que podem manter-se
frescas por mais tempo. Travesseiros ou peças com
espuma viscoelástica (memory foam), espuma de alta
resiliência e tipo látex.
Elastoflex®, Cosypur®, Elastolit®, Elastofoam®

Elastopan®, Elastollan® e Infinergy®

Plásticos de Engenharia e
Poliuretano Termoplástico (TPU)

Sistemas de Poliuretano
para refrigeração

O uso desses materiais permite a fabricacão de artigos
de cutelaria, cadeiras (incluindo peças técnicas, rodas
e braços), ferramentas (power tools), cápsulas de café,
etc.

Elastocool®, Elastopor®

Resinas termoplásticas moldadas por injeção, extrusão
ou sopro para a fabricação de todo tipo de peças para
as indústrias de bens de consumo. São materiais
com alta estabilidade dimensional e resistência às
altas temperaturas. Materiais disponíveis em versões
reforçadas e não reforçadas com fibra de vidro.

Sistemas de Poliuretano rígido para a fabricação
de refrigeradores comerciais e de uso doméstico.
Promovem eficiência energética, gerando economia
de energia. Formulados com agentes expansores que
não afetam a camada de ozônio. Freezers, geladeiras
frost free, congeladores, frigobares.

Ultramid® (Poliamidas 6 e 6.6), Ultradur® (PBT),

Ultraform® (POM) e Elastollan® (TPU)
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Industrial

Inovações nas
aplicações industriais
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Industrial
Sistemas de Poliuretano
para a indústria de mineração

Moldagem de peças para a separação mecânica
(peneiras, raspadores, revestimentos internos de
tubulação, entre outros) de diversos materiais das
indústrias de ferro e carvão. Por sua alta resistência à
abrasão, as peneiras fabricadas com estes materiais
apresentam elevada funcionalidade e durabilidade.
Elasturan®, Elastocast®, Elastocoat®

Sistemas de Poliuretano
para a indústria de petróleo e gás

Sistemas de Poliuretano rígido para o isolamento
térmico e proteção de tubulações offshore contra a
corrosão e a pressão.

Plásticos de Engenharia e
Poliuretano Termoplástico (TPU)
para a indústria elétrica e eletrônica

Resinas termoplásticas moldadas por injeção, extrusão
ou sopro para a fabricação de todo tipo de peças para
a indústria elétrica e eletrônica.
São materiais com alta estabilidade dimensional e
resistência às altas temperaturas. Materiais disponíveis
em versões reforçadas e não reforçadas com fibra de
vidro.
Tomadas elétricas, conectores, revestimento de cabos,
esteiras, engrenagens, rodízios, materiais hospitalares,
e diversas peças de equipamentos industriais.
Ultramid®, (Poliamidas 6 e 6.6), Ultradur® (PBT), 		
Ultraform® (POM) e Elastollan® (TPU)

Elastopor®, Elastoshore®, Elastocoat®
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Especialidades
plásticas

Inovação e Sustentabilidade
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Especialidades plásticas
ecoflex®
polímero comprovadamente
biodegradável e compostável

ecovio®
polímeros biodegradáveis e compostáveis
com conteúdo de fonte renovável

O ecoflex® é o primeiro polímero biodegradável e
compostável da BASF, produzido a partir de fontes
fósseis, no mercado há mais de 25 anos. Comparado
com plásticos convencionais, o ecoflex® oferece um
benefício decisivo: é comprovadamente biodegradável
e compostável, e certificado por vários organismos
internacionais.

O ecovio® é o bioplástico versátil e de elevado
desempenho da BASF. Suas principais vantagens são
sua comprovada compostabilidade e o conteúdo de
fonte renovável presente em sua formulação.

O ecoflex® é:
• O componente ideal para blendas de bioplásticos.
• Compostável, certificado por organismos internacionais.
• Elástico, bem como resistente à água e ao rasgo.
• Pode ser processado em plantas e equipamentos
convencionais de moldagem de polietileno.
• Pode ser impresso e soldado.
• Apropriado para contato com alimentos, possuindo
aprovação FDA americana (Foods and Drugs
Administration) e ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).
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O ecovio® é:
• Um composto pronto para uso.
• Tem sua compostabilidade certificada globalmente
por vários organismos internacionais.
• Tem conteúdo de fonte renovável variável, adaptando-se a diferentes aplicações.
• Pode ser processado em plantas e equipamentos
convencionais de moldagem de polietileno, e ser
impresso e soldado.
As principais áreas de aplicação do ecovio® são:
filmes plásticos para a produção de sacos e sacolas
compostáveis (para recolhimento de resíduos orgânicos
e para uso em geral) e filmes para agricultura. Além
disso, soluções para embalagens podem ser produzidas
com ecovio®, tais como recobrimento de papel, filmes
encolhíveis, embalagens espumadas e produtos
injetados.
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Especialidades plásticas
Basotect®

A espuma de Basotect® tem uma combinação única
de propriedades. Seu material base faz com que seja
retardante à chama, auto-extinguível e resistente à
abrasão, podendo ser usado em aplicações desde
-200ºC a 240ºC sem alteração de suas propriedades.
Devido à sua estrutura flexível de células abertas,
apresenta alta absorção acústica, mantém-se flexível
mesmo em baixas temperaturas e, além disto, é
isolante térmico com desempenho similar ao EPS.

Ultrason®
o plástico especial para peças de
elevado desempenho e qualidade
A linha de produtos Ultrason® são termoplásticos
amorfos transparentes de elevada resistência térmica
baseados em polissulfona (PSU), polietersulfona
(PESU) e da polifenilsulfona (PPSU). Sua ampla gama
de propriedades proporcionam que sejam utilizados
em peças de altíssimo requisito técnico. Desta forma,
o Ultrason® é indicado para diversas aplicações na
indústria automotiva, bem como para membranas
usadas para filtração de água e componentes
eletroeletrônicos.
O Ultrason® oferece:
• Elevada transparência.
• Alta resistência mecânica e rigidez.
• As propriedades se mantêm em uma ampla faixa de
temperatura.
• Elevadas temperaturas de trabalho a longo prazo.
• Boas propriedades dielétricas.
• Excelente comportamento ao fogo.
• Excelente resistência à hidrólise.
• Boa estabilidade dimensional.
• Bom isolamento elétrico.
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materiaisdeperformance@basf.com

