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Ultrapolymers
• 28 escritórios
• Mais de 275 colaboradores
• Mais de 45 armazéns
• Distribuição em toda a Europa desde 2002
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ULTRAPOLYMERS

Um espírito de parceria
O Grupo Ultrapolymers foi fundado em outubro de 2002 na
Bélgica, com o objetivo de distribuir polímeros aos principais
transformadores de polímeros de diversos países europeus.
Desde então, o Grupo Ultrapolymers cresceu e tornou-se um
dos maiores distribuidores em toda a Europa.
Com escritórios e armazéns na maioria dos países europeus, na
Turquia e na África do Sul, a Ultrapolymers estabeleceu uma rede
comercial com uma presença local que lhe permite servir os seus
clientes e fornecedores da melhor forma possível.
Oferecemos uma grande variedade de matérias-primas, entre
as quais se incluem produtos base - commodities, plásticos
de engenharia, elastómeros termoplásticos e borrachas
sintéticas. Entregamos qualquer quantidade, desde 1 saco a
camião completo…

• …para continuarmos a ser uma
organização de “Primeira Classe” na
distribuição de matérias-primas, com
base num serviço de elevada qualidade
prestado aos nossos clientes.
• …para fornecermos produtos e serviços
com fiabilidade e proficiência ao nível
técnico.
• …para levarmos a cabo a nossa atividade
com ética, num espírito de parceria com
os nossos fornecedores e de liderança
junto dos nossos colaboradores.

Em parceria com
os principais
fornecedores,
a Ultrapolymers
tem atualmente
capacidade para
fornecer uma vasta
gama de materiais
para praticamente
qualquer aplicação,
oferecendo um
excelente serviço
e apoio técnico
com base na sua
longa experiência.
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Os nossos serviços
Portfólio abrangente
A Ultrapolymers oferece um amplo conjunto de
commodities e especialidades, para todas as aplicações
de plástico. A nossa parceria, com alguns dos principais
fornecedores de polímeros a nível mundial, permite-nos
dispor de uma gama diversificada das melhores matériasprimas e oferecer aos nossos clientes a melhor opção
para as suas necessidades.
Serviço de apoio ao cliente
Os nossos colaboradores garantem um serviço de
apoio ao cliente de elevada qualidade, com a formação
necessária para ajudá-lo em qualquer esclarecimento
no que a polímeros diz respeito. Quer se trate de uma
questão técnica ou comercial, temos a competência
para o ajudar. Foi criado um programa de formação
interna, com o objetivo de assegurar uma compreensão
abrangente dos materiais, processos e mercados.
Acreditamos no valor e no conhecimento dos nossos
recursos humanos e investimos neles para sermos a
melhor empresa do sector.

Fornecedores de classe mundial / Distribuição em
toda a Europa

Presença local

Concepção de produtos e análise Moldflow®

Com 28 escritórios e mais de 45 armazéns na maioria
dos países europeus, na Turquia e na África do Sul,
a Ultrapolymers estabeleceu uma rede comercial com
uma presença local que lhe permite servir os seus
clientes e fornecedores da melhor forma possível.

A Ultrapolymers trabalha em parceria com os seus
clientes. Disponibiliza aconselhamento técnico e
comercial. Contamos com uma vasta experiência em
concepção, inovação, seleção de materiais, resolução
de problemas e otimização dos processos, o que
pode resultar em benefícios ao nível da redução dos
custos e evitar constrangimentos na aplicação ou
no processo.
Analisamos o processo de moldagem desde o início
do projeto, e disponibilizamos apoio desde a fase da
concepção até à produção final. Podemos realizar
uma análise de concepção ou uma análise Moldflow®
para detetar onde poderão ocorrer problemas durante
o processamento.

Assistência técnica
Seleção de materiais da nossa ampla carteira
de produtos
A nossa equipa experiente está disponível para ajudar
os clientes na seleção dos materiais mais eficientes
para cada aplicação. A Ultrapolymers dispõe de
recursos técnicos e comerciais abrangentes, que
associa aos seus anos de experiência.
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O Grupo Ultrapolymers inclui uma equipa de
desenvolvimento empresarial cuja atividade contínua
é abordar, explorar e investigar as novas tendências
dos mercados, as novas aplicações, etc. Este extenso
conhecimento do mercado é usado para orientar os
nossos clientes em todas as fases dos seus projetos.
Para apoiar um novo projeto ou um projeto
existente, a Ultrapolymers pode fornecer amostras
para a realização de testes. Também podemos
disponibilizar casos de estudo e placas para ajudar
no desenvolvimento de produtos.

ULTRAPOLYMERS

As nossas parcerias permitem-nos distribuir marcas de
classe mundial em toda a Europa e aceder a recursos
técnicos e comerciais que representam benefícios para
os nossos clientes ao nível local.
Os acordos de distribuição para toda a Europa fazem
com que possamos aceder aos stocks de todos os
armazéns do grupo, o que dá aos nossos clientes uma
maior garantia de disponibilidade de matérias-primas.

A parceria com os principais fornecedores da indústria
permite à Ultrapolymers distribuir marcas de classe
mundial em toda a Europa. Recorremos aos stocks
de todos os armazéns do grupo, o que dá aos nossos
clientes uma maior garantia de fornecimento.

Infraestrutura logística

Rotomoldagem

Armazém central e armazéns de
redistribuição local

A Ultrapolymers é um fornecedor dedicado da indústria
da rotomoldagem. Na qualidade de parceira de
distribuição da LyondellBasell, a Ultrapolymers oferece
grânulos e pó com base em polietileno de Lupolen.
Produzida através de um sistema catalisador exclusivo,
esta gama oferece um desempenho mecânico sem
paralelo. O Lupolen também é utilizado como material
de base para a nossa vasta gama de compostos,
como as cores feitas à medida e o UltraFoam (espuma
plástica PE).
A Ultrapolymers desenvolve continuamente novos
materiais para moldação rotacional. Algumas das
inovações mais interessantes são: polipropileno duro e
com uma elevada resistência ao impacto; plastómero
estável sob UV e fácil de processar para aplicações
flexíveis e produtos de toque suave (baseados em
etileno, plastómero de octeno, com recurso a um
catalisador de metaloceno) e um co-poliéster produzido
com resina A, que oferece uma excelente estabilidade
térmica, rigidez e resistência química.
A nossa ampla capacidade de micronização e mistura
de compostos, aliadas ao nosso laboratório dedicado
para realização de testes, fazem da Ultrapolymers a
parceira ideal para a rotomoldagem.

A Ultrapolymers possui uma ampla rede logística em
toda a Europa. Os armazéns locais são servidos pelo
armazém central do grupo, o que nos garante a maior
eficiência e flexibilidade.
Uma boa rede de fornecedores de logística
O valor que resulta da criação de parcerias com
fornecedores de logística fiáveis é decisivo para
uma rede de cadeia de fornecimento que prima pela
capacidade de resposta. Em conjunto com uma
excelente plataforma de software, a Ultrapolymers
consegue rastrear e analisar cada uma das fases que
constituem a cadeia de fornecimento, da produção ao
armazenamento e ao cliente. Este controlo permite à
Ultrapolymers fornecer produtos e responder ao cliente
de forma rápida e eficiente.
Diferentes embalagens
Enquanto organização orientada para o cliente, a
Ultrapolymers tem capacidade para embalar o granulado
de plástico na embalagem pedida, ou seja, octabins,
sacos de 25 Kg, volumes específicos, etc.
Compostos feitos à medida e rotomoldagem
Compostos feitos à medida
A Ultrapolymers tem acesso a uma excelente rede de
fornecedores, que lhe permite desenvolver e fabricar
compostos feitos à medida. Desta forma, torna-se
possível responder aos pedidos dos clientes de forma
rápida e flexível. Os nossos serviços incluem a produção
de pequenos lotes, compostos de quadricromia, tipos
especiais e materiais de enchimento.
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Apoio completo,
da concepção
à peça ﬁnal

O que oferecemos?

Fornecedores de
classe mundial,
produtos das
principais marcas

Qualidade de topo
e industrial

Vasta carteira de
produtos: polioleﬁnas,
plásticos de engenharia e produtos
especiais

Serviço técnico,
solução de
concepção, seleção
de materiais

Infraestruturas
de produção próprias,
compostos feitos
à medida

Parceira de
distribuição
de serviço
completo

De 25 kg a camião
completo

Grande alcance
geográﬁco

Entregas
combinadas

Presença
local
Norma ISO 9001
de elevada qualidade,
ﬂexibilidade e
ﬁabilidade
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Em parceria com os principais fornecedores da
indústria, a Ultrapolymers tem atualmente capacidade
para fornecer uma vasta gama de materiais para
praticamente qualquer aplicação, oferecendo ainda
um excelente serviço e apoio técnico com base nos
seus longos anos de experiência.

Fornecedores
Polyolefine
LyondellBasell
Polipropileno

PP Homo
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell 1)
PP Copo
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Clyrell, Purell 1)
PP Random
• Moplen, Hostalen PP, Clyrell, Purell 1)

Polietileno

HDPE
• Lupolen, Hostalen, Purell 1)
MDPE
• Lupolen, Luflexen
LDPE
• Lupolen, Purell 1)
LLDPE
• Luflexen
E/A
• Lucalen
MDPE
• Lupolen (Rotomoulding)

Produtos
especiais de PP

PP Suave (TPO)
• Adflex, Softell, Hifax, Hiflex
Plastómero
• Koattro
PP de isolamento a baixa temperatura
• Adsyl
Polybutene (PB-1)
• Toppyl, Koattro

QCP

HDPE Quality Circular Polymers
• Hostalen QCP
PP Quality Circular Polymers
• Moplen QCP
Post-Consumer Recycled Products

Bio based
Polymers

Circular Polymer PP
Circular Polymer PE
• Circulen
• Circulen Plus

1) Healthcare Solutions
PORTUGAL PORTFOLIO
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Fornecedores

(continuação)

Plásticos de engenharia e
produtos especiais
BASF

Domo
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PA6.6
• Ultramid A
PA6
• Ultramid B
PA6 copolymer
• Ultramid C
PA6.6T
• Ultramid T
PA
• Ultramid Endure
PA6.10
• Ultramid Balance
PA6 L GF
• Ultramid Structure
PBT
• Ultradur
PES
• Ultrason S
POM Copo
• Ultraform,
Ultraform PRO
PSU
• Ultrason E
PA6 & PA6.6
• Domamid, Technyl,
Technyl STAR
PA6.10
• Technyl, Technyl eXten
PA6 & PA6.6 Industrial
• Econamid, Technyl,
Technyl 4earth
PPA & PPS
• Thermec

Samyang

PC
• Trirex
PBT
• Tribit

Dufor

Copolyester
• Cumapet

ULTRAPOLYMERS

INEOS Styrolution
Transparentes ABS
• Terlux (HD 2) )
General Purpose PS
• Styrolution PS
MBS
• Zylar
SAN
• Luran (HD 2) )
SB Copolymer
• Styroflex, Styrolux,
Styrolux ECO,
Styroflex ECO
SMMA
• NAS
Opacos

ABS
• Terluran, Novodur
(HD 2) & HH 3)),
Terluran ECO
AMSAM
• Luran HH 3)
ASA
• Luran S
High Impact PS
• Styrolution PS
PA/ABS
• Terblend N
PA/ASA
• Terblend S
PC/ASA
• Luran S

Sumitomo

PMMA
• Sumipex

Compostos feitos à medida:
Qualidade de topo e industrial

Borrachas sintéticas

Ravago

Arlanxeo

• Buna BR, Buna SBR X-Butyl

Sumitomo

• Sumitomo EPDM

Ravago
Petrokimya

PP
• Mafill, Scolefin, Ravaplen
PE
• Ravalene, Ravapura
PS
• Sicostirolo
PC
• Sicoklar, Sicoklar ECO
ABS
• Sicoflex, Sicoflex ECO
PC/ABS
• Mablex, Mablex ECO
ASA
• Polyfast
PC/ASA
• Mablex
PBT Compounds
• Sicoter
ABS/PA
• Sicoblend
PA6 & PA6.6
• Ravamid
SAN
• Sicoran
SBR, NBR, EPDM
• Ravaflex
TPE-V
• Enflex
TPE-O
• Ensoft
TPE-S
• Ensoft

PORTUGAL PORTFOLIO

09

Mercados
Enquanto distribuidora em toda a Europa, a
Ultrapolymers é a sua parceira desde a concepção
até à produção. Ao trabalhar de perto com os
nossos clientes, conseguimos criar uma carteira
exclusiva de resinas de plástico para utilização numa
larga série de aplicações e segmentos de mercado.
Algumas das áreas de mercado que servimos são
apresentadas em baixo.
1 Automóvel
A Ultrapolymers oferece uma gama de produtos
diversificada em materiais para a indústria automóvel.
Em colaboração com OEMs, empresas de Nível 1
e de Nível 2 e outras empresas de submoldagem,
conseguimos selecionar os materiais certos para a
aplicação certa.
Entre as principais áreas, incluem-se:
• Materiais resistentes à hidrólise e termicamente
estabilizados a longo prazo, para aplicações “dentro
do capô”.
• Materiais com uma elevada qualidade de superfície
e estabilização UV, que oferecem excelentes
propriedades para aplicações automóvel interiores
e exteriores
• Materiais ecológicos
• Peças que exigem redução de peso e com
requisitos estéticos exclusivos

2 Consumidor
O recurso ao nosso abrangente portfólio de produtos
significa que é possível encontrarmos a solução
certa para satisfazer cada requisito. No exigente
mercado de consumo, no qual a combinação certa
entre funcionalidade e estética é um fator decisivo,
conseguimos oferecer materiais de elevada qualidade
provenientes dos principais produtores mundiais.
Materiais retardadores de chama, resistentes a altas
temperaturas e de elevada clareza dão uma ideia dos
materiais disponíveis.
3 Embalagem
A Ultrapolymers oferece um portfólio de referência
no que diz respeito à embalagem flexível e rígida. Os
nossos produtos para embalagem flexível incluem
tecnologias de conversão de película tradicional (em
balão, fundido, com mono ou bi-orientação). No caso
das aplicações de embalagem rígida, oferecemos
materiais especialmente concebidos com uma
elevada fluidez, até para as exigentes aplicações de
moldagem-injeção em paredes finas.
Os nossos materiais de engenharia – para a indústria
de embalagem – apresentam propriedades que vão
da condutividade à elevada resistência ao calor.
Conseguimos encontrar a solução certa para todas as
aplicações de embalagem.
Para as aplicações mais exigentes, oferecemos uma
ampla gama de resinas de engenharia aprovadas para
utilização com alimentos.
4 Construção civil
No mercado da Construção civil, a grande capacidade
de resistência aos UV, a elevada resistência térmica
e a resistência ao impacto são requisitos essenciais.
Todos os nossos materiais para este sector de
mercado estão bem documentados no que diz
respeito a testes de impacto, UV e retardamento de
chama. Trabalhando em parceria, podemos ajudá-lo a
selecionar o material certo para desenvolver soluções
inovadoras e de custo eficiente.
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5 Cuidados de saúde

6 Produtos elétricos e electrónicos

A Ultrapolymers inclui uma gama de polímeros que
satisfazem os requisitos altamente exigentes do
mercado dos Cuidados de Saúde. Regra geral, a
nossa gama de produtos inclui o compromisso do
nosso fornecedor em relação à consistência da
formulação a longo prazo. Para além disso, temos
materiais em conformidade com as especificações
Ph. Eur., USP, ISO10993 e USP Class VI.
As propriedades habituais são:
• Esterilizável (Gamma, E-Beam, vapor)
• Biocompatibilidade
• Conformidade para contacto com alimentos
(US FDA, EU FC)
• Resistência química (desinfetantes, produtos de
limpeza, lípidos e soluções IV)

Em parceria com os principais fornecedores da indústria,
a Ultrapolymers oferece uma carteira de produtos
que satisfaz as exigências de uma série de áreas do
mercado de produtos elétricos e electrónicos. Os nossos
materiais garantem que o seu produto estará à altura
dos principais desafios da atual indústria de produtos
elétricos e electrónicos (baixo custo, peças pequenas,
vida útil longa, etc). Para os seus fusíveis elétricos,
interruptores, tomadas e muitas outras aplicações
elétricas e electrónicas, fornecemos uma excelente
gama de produtos com as seguintes características:
• Retardamento de chama (com ou sem Halo)
• Vasta gama de propriedades elétricas (isolamento)
• Materiais certificados (UL, fio incandescente, ignição
por fio quente)
• Elevada resistência química
Para além destas áreas de mercado, a Ultrapolymers
também abrange muitos outros mercados.
• Aparelhos
• Compostos
• Horticultura
• Industrial
• Iluminação
• Transportes em massa
•…
Não hesite em contactar-nos caso tenha alguma dúvida
em relação às resinas plásticas.
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Para mais informações, contacte:

PORTUGAL

SPAIN

Ultrapolymers Portugal, S.A.
Zona Ind. Casal da Lebre
Rua da Áustria, 13
2430-028 Marinha Grande
T +351 244 545 540
F +351 244 545 541
ask.pt@ultrapolymers.com

Ultrapolymers Spain S.L.
Calle de Venezuela, nº 103, 2ª Planta
08019 Barcelona
T +34 93 680 32 55
F +34 93 680 00 58
ask.es@ultrapolymers.com

www.ultrapolymers.com

LinkedIn Ultrapolymers Group

A Ravago company

Limitação de responsabilidade: Os dados indicados supra são resultantes das nossas pesquisas e correspondem às tecnologias mais avançadas. O Grupo Ultrapolymers e as suas empresas associadas
não garantem a relevância nem a exatidão destas informações e não aceitam qualquer responsabilidade neste âmbito. O presente documento não constitui qualquer responsabilidade ou garantia em relação
ao desempenho dos produtos. É da responsabilidade do Comprador determinar se os produtos da Ultrapolymers são adequados à utilização que o Comprador lhes pretende dar e garantir que o local de
trabalho e as práticas de eliminação de resíduos do Comprador cumprem as leis e os regulamentos aplicáveis.

