
 
 
 

 
PRESS RELEASE  
 
São Paulo, Brasil, 26 de março de 2019 
 

INEOS STYROLUTION APRESENTA NOVAS SOLUÇÕES EM 
ESTIRENO DURANTE A FEIPLASTIC 2019 

 

● Líder global em estireno, INEOS traz para a feira os últimos lançamentos em materiais e 

suas aplicações regionais e internacionais para uma ampla gama de aplicações na 

indústria; 
● Durante o evento, especialistas discutirão sobre o plano de crescimento da INEOS 

Styrolution na região da América Latina e seus esforços na reciclagem de resinas 

estirênicas. 

A INEOS Styrolution, líder global em estireno, anunciou hoje que a companhia irá             
participar da FEIPLASTIC (Feira Internacional do Plástico), em São Paulo-SP, entre os            
dias 22 e 26 de abril de 2019. Os visitantes estão convidados a saber mais sobre a INEOS                  
Styrolution no estande J70 e debater com o time de especialistas da empresa os usos               
das mais recentes soluções em resinas estirênicas e suas aplicações em novos designs,             
além de aprender um pouco mais sobre o arrojado plano de crescimento da companhia              
na região da América Latina e consolidar o caminho para uma economia sustentável             
para o estireno. 

A presença da INEOS Styrolution na Feiplastic demonstra o forte compromisso da empresa             

com a região - que foi identificada como uma área em expansão pela “Estratégia de Salto                

Triplo” da  INEOS Styrolution. 

Os visitantes que comparecerem ao estande (J70) da INEOS Styrolution em São Paulo             

aprenderão muito sobre uma vasta gama de novas aplicações para indústrias como a             

automotiva, linha branca, médica, embalagens, eletrônica, construção e outros. 
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Os especialistas da INEOS Styrolution irão mostrar os benefícios das mais recentes inovações,             

assim como as novas aplicações para o consumidor, que tiram proveito das respectivas             

propriedades desses materiais. 

Os produtos em destaque na Feiplastic deste ano incluem as últimas soluções em resinas              

estirênicas, assim como novidades no StyLight, o composto da companhia que possui uma             

superfície “Classe A” concebida para uso nas indústrias automotiva, eletrônica e de games. 

Os executivos da INEOS Styrolution estarão à disposição durante a Feiplastic para falar sobre              

os planos de crescimento da companhia na região, assim como os esforços da economia              

circular para o estireno, que miram a economia de recursos, a reciclagem dos dejetos do               

estireno e a minimizar os danos ao meio ambiente. 

“Estamos muito ativos na expansão de nossas capacidades de produção e, em colaboração             

com as empresas parceiras, investimos significativamente em novas tecnologias de reciclagem,           

como a despolimerização do poliestireno,” explica Alexander Glueck, Presidente da empresa           

para as Américas. 

 

Sobre a INEOS Styrolution 

A INEOS Styrolution é a líder global em fornecimento de estireno, com foco em monômero de                

estireno, poliestireno, ABS Standard e especialidades de estireno. Com plantas de produção            

com reputação global e mais de 85 anos de experiência, a INEOS Styrolution ajuda os               

consumidores a ter sucesso oferecendo as melhores soluções possíveis, concebidas para           

entregar-lhes alta competitividade em seus segmentos de mercado. A empresa fornece           

aplicações em estireno para muitos produtos do dia-a-dia em um vasto leque de indústrias, que               

incluem automotiva, eletrônica, linha branca, construção, médica, brinquedos/esportiva/de lazer         

e de embalagens. Em 2018, as vendas foram de 5,4 bilhões de euros. A INEOS Styrolution                

emprega aproximadamente 3.500 colaboradores e opera 20 plantas em dez países. 

Para mais informações, visite: www.ineos-styrolution.com  

 
Siga-nos no Twitter (@styrolution) 
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