Conexão com oportunidades globais

www.intercroma.com

PERFORMANCE

ECONOMIA

SUSTENTABILIDADE

LANÇAMENTOS

Formulações elaboradas de acordo com
as suas especiﬁcações, com a qualidade e
a alta performance da Intercroma.

DISPERSANTES

ANTIESPUMANTES

INODISP® 010
Aditivo umectante e dispersante, sem solvente, para
tintas base solvente, tintas gráﬁcas e concentrados de
pigmento.

INOAESP® 530
Atua como um antiespumante/desaerante polimérico
à base de silicone.

INODISP® W300
Um polímero funcional aniônico, ramiﬁcado e reticulado
de forma não iônica. Agente de alto poder dispersante e
umectação de pigmento aniônico/não iônico.

SILANOS
INOSIL® 63 Methacryloxypropyl Trimethoxysilane
Pode ser usado como promotor de adesão, modiﬁcador
de superfície e reticulante.
INOSIL® 62 N (2-aminoetil)-3-aminopropyltrimethoxy-silane
Promotor de adesão em polissuﬁto, cloro polivinil
plastisol, uretanos de bicomponente de silicone e
adesivos, epóxi, selantes, em compostos de moldagem
fenólica e revestimentos de látex.

INOAESP® 24
Antiespumante com base silicone, ideal para tintas emulsionadas
aquosas de alto brilho, tintas gráﬁcas e vernizes de impressão.
INOAESP® 52
É o antiespumante sem silicone desenvolvido para uma variedade
de sistemas de tintas contendo solventes. Com excelente efeito,
especialmente para sistemas não polares.

ADITIVOS DE SUPERFÍCIE
INOSIL® 03
Aditivo de superfície com silicone para sistemas de tintas sem
solvente, à base de solventes e aquosos.

INOSIL® 64 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Promotor de adesão para diversos tipos de resinas.

INOSIL® 245
Aditivo de umectação de substrato e nivelamento para
formulações base água e solventes em tintas automotivas,
revestimentos industriais, tintas para madeira e móveis, tintas
arquitetônicas, decorativos e tintas de ﬂexograﬁa.

INOSIL® 60 Vinyl silazane
Agente de aderência, principalmente para tratamento de
superfície de sílica em borracha e de silicone líquido.

INOSIL® 1291
Um surfactante de silicone modiﬁcado poliether especial solúvel
em água. Apresenta baixa tensão superﬁcial.

INOSIL® 35 3-isocyanatopropyltrimethoxysilane
Proporciona boa aderência a substratos difíceis, além de
produzir rapidez na hidrólise na presença de umidade
atmosférica. Apresenta excelente aderência úmida a
vidro, metal e outros substratos inorgânicos.

INOSIL® 57
Promotor de aderência com forte redução na tensão superﬁcial
da tinta. Proporciona aderência em difíceis substratos e promove
o nivelamento de superfície e toque macio.

INOSIL® 25 3-isocyanatopropyltriethoxysilane
Proporciona uma hidrólise controlada nas formulações e,
consequentemente, a estabilidade de armazenamento.
Fornece adesão úmida superior ao vidro, metal e outros
substratos inorgânicos.
INOSIL® 67 Methyltrimethoxysilane
Um crosslinker que melhora a dispersão de pigmentos
em resinas, proporciona adesão, resistente química e
hidrofobia superﬁcial.
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INOSIL® 58
Promotor de aderência com forte redução na tensão superﬁcial
da tinta. Proporciona aderência em difíceis substratos, promove o
nivelamento, umectação do substrato com baixa interferência na
superfície da tinta e na repintura.

ADITIVOS PROMOTORES DE LAVABILIDADE
INOSIL® PRO 01
É um promotor de lavabilidade para tintas base água de alto e
baixo PVC, um auxiliar para atingir normas técnicas de
lavabilidade. Tem propriedades de crosslink e alto poder de
nivelamento da tinta. Mesmo com baixas dosagens é possível ter
ganhos expressivos de lavabilidade.
INOSIL® PRO 10
É um promotor de lavabilidade de alta concentração para tintas
base água de alto e baixo PVC, um auxiliar para atingir normas
técnicas de lavabilidade. Tem excelentes propriedades de
crosslink e alto poder de nivelamento da tinta. Mesmo com baixas
dosagens é possível ter ganhos expressivos de lavabilidade.

LINHAS DE TiO2
• Anatases
• Clorados
• Sulfatos

Standard
• R 298
• R 248 (Plásticos)

Linha Tiox
• TIOX 271
• TIOX 280

High Performance (clorado)
• TR 508
• TR 608 (Plásticos)

Linha ATR
• ATR 311
• ATR 312
• ATR 318 (Plásticos)

Econômica
• INTER C02®

High Performance
• CROMA E-080®

Premium
• FR 767®

Anatase
• NA 100

SEGMENTOS DE MERCADO
COATING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acetato de Etila
Acetato de Butila
Acrilato 2 Etil Hexila (2HEa)
Acetona
Anilinas/Corantes
Butiglicol
Cloreto de Metileno
Coalescente
Dióxido de Titânio
Fotoiniciadores
Fluídos de Silicone
Glicerina
Pigmentos Metálicos
Resina Alta Temperatura (até 650°C)
Resina Alta Temperatura (até 750°C)
Resina Epóxi
Sílicas Pirogênicas

ESPUMAS
•
•
•
•
•
•
•

Amina
Cloreto de Metileno
Copolímero de Poliol
Estanho
Poliol
Silicone
TDI (Diisocianato de Tolueno)

COATING UV-curable
Monômeros
• TPGDA
• NPGDA
• TMPTA
• HDDA
• DPGDA
• EO3TMPTA
• PETA
• IBOA
• NVP

Oligômeros
• Epóxi Acrilado
• Uretano Alifático
• Uretano Aromático
• Epóxi Uretano Acrilado
• Melamina Acrilada
• Acrílica Acrilada
• Poliéster Acrilado
Fotoiniciadores
• 1173
• 184
• TPO
• 819
• Benzofenona
• DETX
• ITX
• 907
• PBZ

CARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acetato de Etila
Acetona
Ácido Benzóico
Butilglicol
Cloreto de Metileno
Ciclopentasiloxano
Dimeticone (Fluído de Silicone PDMS)
Dióxido de Titânio
Fotoiniciadores
Glicerina Bruta 80% (Loira)
Glicerina Técnica Bidestilada
Glicerina Vegetal USP
Bidestilada
Lauril 27% (LESS)
Lauril 70% (LESS)
NP 95 (Nonilfenol)
Quelante 4S (EDTA)

QUÍMICOS
•
•
•
•
•
•
•

Ácido Benzoico
Dietilenoglicol
MDI (Methylene Diphenyl Diisocyanate)
NPG (Neopentilglicol)
Pentaeritritol
TDI (Diisocianato de Tolueno)
TMP (Trimetilolpropano)

IMPORTAÇÕES DIRETAS
• Diversos itens sob consulta

O MELHOR DISTRIBUIDOR
DE DIÓXIDO DE TITÂNIO
DO BRASIL

INTERCROMA: SOMOS REFERÊNCIA DE MERCADO
A Intercroma constrói sua história atuando no mercado internacional. São quase três décadas
de operações em importação e exportação, trazendo para o mercado uma inﬁnidade de
soluções com alto valor agregado, o que tornou a empresa uma referência na área.
No segmento químico, a Intercroma possui forte atuação na importação e distribuição de
matérias-primas para as indústrias de tintas, vernizes, espumas, plásticos, entre outros.
GESTÃO PELA EXCELÊNCIA
Todos os produtos passam por um processo de monitoramento da qualidade que vai de
rigorosos testes em laboratórios ao rastreamento de origem. A orientação pela qualidade
rendeu à Intercroma o reconhecimento por 7 anos consecutivos como o melhor
distribuidor de Dióxido de Titânio do Brasil.
PARA DIFERENTES SEGMENTOS, O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE INTERCROMA
A Intercroma atende uma pluralidade de segmentos por meio das suas divisões Químicos
Industriais, Especialidades Químicas e Intercare, além buscar ou desenvolver soluções
para as necessidades especíﬁcas dos seus clientes, tendo a inovação, a sustentabilidade e a
performance como princípios.

+55 41 3156.8500 comercial
+55 47 3631.4600 administrativo
atendimento@intercroma.com
www.intercroma.com

/Intercroma

/IntercromaSA

