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Chegou a nova imagem dos biocompósitos!... Aceda ao sítio na
internet e veja por que motivo o Woodforce é considerado a nova
referência em biocompósitos para as indústrias de automóvel e de
embalagem.
Maia, 21 de Dezembro de 2012 - O Woodforce, um produto do portfólio da Sonae Indústria,
consiste num derivado de madeira transformado industrialmente, que confere reforço natural ao
plástico.
Após anos de desenvolvimento e avaliação, em 2011, a Sonae Indústria obteve uma licença de
exclusividade do instituto neozelandês, líder no sector, Crown Research Institute SCION. O
Woodforce é um produto que reforça as propriedades mecânicas, renovável, proveniente de
fontes biológicas e compatível com o processo industrial e as normas de saúde, higiene e
segurança dos clientes. Trata-se de um produto novo, comprovado no que concerne ao
desempenho e competitividade económica, que reforça a estrutura do plástico, trazendo
vantagens em termos de peso e de custos, para além de oferecer oportunidades de design que
não existem no sector da fibra natural.
O Woodforce é amigo do ambiente. É um produto que integra a estratégia empresarial da
Sonae Indústria e, através deste, os produtores de plástico têm a possibilidade de promover os
seus valores ecológicos.
“O lançamento do nosso sítio na internet é um passo crucial no alargamento da apresentação
do Woodforce a um público mais vasto. De facto, este produto não tem equivalente no
mercado: pode substituir a fibra de vidro ou outras cargas de minerais nos plásticos.” - afirma
Christophe Chambonnet, Diretor Global do Woodforce e conclui que: “Comparado com as
fibras agrícolas, este produto não sofre de sazonalidade e tem uma gestão eficiente da cadeia
de fornecimento e compatibilidade industrial; é a solução ideal, na perspetiva dos nossos
clientes do sector do plástico”.
Para saber mais acerca desta fibra de madeira transformada industrialmente e agora disponível
para a nova geração de biocompósitos, aceda a http:\\www.woodforce.com.
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