
DESMOLDANTES



A nossa missão:

Desenvolvemos e fornecemos soluções químicas de alta
performance que atendam e superem as expectativas dos clientes,
garantindo melhoria contínua e crescimento da empresa.

A nossa visão:

Buscar o crescimento, produzindo e comercializando soluções
químicas de alta performance por meio de uma estrutura sólida e
sustentável.



Os nossos valores:

Respeito ao meio ambiente;

Construção de relacionamentos duradouros com as partes
interessadas;

Aperfeiçoamento constante com espírito crítico;

Satisfação de clientes, acionistas e colaboradores;

Comprometimento, dedicação e responsabilidade.



Quem somos:

Desde 1984 desenvolvemos soluções inovadoras em produtos 
químicos agregando valor aos processos de nossos clientes e garantindo 
qualidade da fabricação ao pós-venda. 

A KEMI Spa fica localizada na cidade de Novara, Itália, e atua no
mercado mundial através de uma rede de agentes/distribuidores
formados em nossa sede europeia e que são constantemente assistidos
por sua equipe técnica com a transferência de novas tecnologias /
produtos.



A história dos produtos KEMI no Brasil, iniciou em 1996 através
da parceria comercial com a LIKO, empresa química atuante no
mercado calçadista, localizada na cidade de Novo Hamburgo, RS,
inicialmente importando e distribuindo os produtos KEMI.

A parceria e a aceitação dos produtos pelos mercados foram
extremamente tão bem-sucedidas que a partir de 2009, nasceu a KEMI
BRASIL, única unidade produtiva além da matriz com o objetivo de
atender o mercado sul-americano.

A Kemi Brasil, além de absorver a tecnologia europeia,
desenvolve produtos de acordo com as necessidades do mercado em
que atua. Atualmente dispomos também de uma unidade de
distribuição em São Paulo.



O que fazemos na KEMI BRASIL

Produtos desmoldantes e lubrificantes;

Emulsões;

Produtos auxiliares de processo:

Limpadores para Moldes

Limpadores para Cabeçotes de Injeção

Pastas pré-tratamento de moldes

A KEMI Spa ainda produz, além dos produtos produzidos na KEMI
BRASIL

Pastas colorantes para PU;

Catalisadores e reguladores de célula;

Aditivos antiestéticos e antiespuma.



Como produzimos
Instalação europeia (capacidade produtiva por dia) :

Desmoldantes base aquosa: 18-20 mil litros
Desmoldantes base solvente: 20-25 mil litros
Emulsões: 10-15 mil litros
Pastas colorantes para PU: 5-6 mil kg

Instalação sulamericana (capacidade produtiva por dia) :
Desmoldantes base aquosa: 4-6 mil litros
Desmoldantes base solvente: 10-12 mil litros



Na produção

- Rigoroso controle de qualidade em cada fase do processo
produtivo;

- Amplo catálogo de formulações de base aquosa e solvente,
adaptando o produto a necessidade de cada cliente;

- Flexibilidade na programação com foco na necessidade do
cliente



Principais setores industriais de atuação

• Automotivo e Transportes

• Calçados: Moda/trekking, 
Segurança

• Equipamentos para prática 
esportiva

• Colchões

• Pneus

• Materiais reforçados e compostos 
para os setores naval, esportivo e 
automotivo 

• Rotomoldagem

• Eletrodomésticos

• Concreto e pré fabricados

• Fundição e Metais

• Limpeza e detergentes

• Tintas e vernizes (KEMI Spa)

• Produtos para acabamento de 
couro / couro sintético (KEMI Spa)



Presença dos desmoldantes nos componentes automobilísticos

Assento

Apoio de cabeça

Batente (amortecedor)

Laterais de porta

Filtros (ar e óleo)

Manopla de câmbio

Painel

Para-choques

Quebra sol

Teto

Volante



Para PU

Tecnologia base aquosa ECOLEASE e base solvente KLEASE

Espumas flexíveis: sistemas a quente e a frio

Espumas integrais

Visco elástico

Sistemas semirrígidos

Rígido: RIM e RRIM

Elastômeros

Espumas micro celulares rígidas e flexíveis para sistemas
monodensidade e bidensidade



Tecnologia K Lease

Simplicidade no uso, constância no rendimento, soluções
ilimitadas. A gama de desmoldantes base solvente KLEASE é uma
proposta segura e confiável com produtos prontos para o uso,
concentrados ou com alto teor de sólidos que se conjugam com as mais
diversas exigências de instalação, aplicação e manuseio.

Da colaboração direta com o mercado resulta uma continua
evolução com soluções técnicas inovadoras e sob medida para a
necessidade dos cliente, aptas a satisfazer o cada vez mais exigentes
padrões de qualidade e segurança no trabalho.

Desmoldante base solvente com veículos com PF entre -18 a
62°C (não inflamáveis) com ceras e / ou resinas de silicone, produzidos
produzidos com MPs importadas ou adquiridas no mercado local de
fornecedores / distribuidores de porte fazem parte do nosso portfólio.



Para alguns itens, nosso processo produtivo tem tecnologia
diferenciada da usualmente utilizada no mercado e variam de acordo
com o equipamento:

- Processo de fusão de cera em solventes com temperaturas: este
equipamento é reprodução dos equipamentos da nossa matriz italiana
que proporciona, para os desmoldantes com teor de sólidos acima de
2%, um desempenho superior ao convencional, maior estabilidade de
produto, formação de filme mais homogênea e ótimo rendimento;
utilizado também para fabricação de desmoldante para espumas
moldadas a quente.

- Processo de fusão de cera por moagem: equipamento convencional ao
utilizado no mercado brasileiro que, diferentemente do anterior, tem
a vantagem da rapidez na produção.



Ambos são equipamentos rigorosamente calibrados, com
processo de fabricação dominado e cujos produtos fabricados
apresentam estabilidade lote a lote, apresentando confiabilidade no seu
uso.

Dentro das necessidades de cada cliente, trabalhamos com os
“linhas” básicas de produtos para, a partir do melhor comportamento,
customizar a solução ideal para sua linha de produção.



Tecnologia ECOLEASE

Água é a solução natural para conjugar a preservação do meio
ambiente com tecnologia.

Com a marca ECOLEASE a KEMI viabiliza o projeto de
desmoldantes base aquosa em todos os setores e aplicações do
poliuretano, garantindo níveis qualitativos e operacionais em
conformidade com a tradicional tecnologia base solvente.

A peculiar natureza dos produtos base aquosa requer, para seu
projeto e desenvolvimento, uma forte sinergia com a experiência de
aplicação e domínio de processo dos clientes, a qual é necessária para
garantir confiabilidade e continuidade no seu emprego industrial.



Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento e de Controle de Qualidade

Abordagem global com foco em inovação de produtos e
tecnologia em sintonia com o desenvolvimento dos diversos mercados
em que atuamos e atualizado quanto a legislação em vigor sobre saúde
e meio ambiente.

Moderno laboratório físico-químico completamente equipado
para análise de controle de qualidade das matérias-primas utilizadas,
processos produtivos e produtos que serão comercializados.

Laboratório tecnológico com equipamentos para espumação onde
reproduzimos as condições do processo industrial e ajustamos nossos
produtos as necessidades de nossos clientes.



Equipe comercial

A KEMI atua no mercado através de uma rede mundial de
agentes / distribuidores formados junto a nossa sede europeia e
constantemente assistidos pela equipe técnico comercial interna.

Os produtos distribuídos pelos parceiros são controlados nas
etapas adequadas durante a produção e a estocagem pela equipe
interna satisfazendo todos os critérios de qualidade.

Desde 2009, a KEMI dispõe de unidade produtiva no Brasil (RS) e
unidade de distribuição em São Paulo. A KEMI BRASIL, com uma equipe
técnica e comercial capacitada e constantemente em contato com a
sede europeia, é nossa referência de sucesso para o mercado da
América do Sul.



Assistência técnica e serviços pós venda

- Soluções e ajustes personalizados para todos os produtos;

- Equipe de assistência técnica a disposição e constantemente
atualizada;

- Suporte ao cliente em todas as fases do processo de
industrialização;

- Serviço de venda rápido e confiável.



Respeito ao Meio Ambiente

Na KEMI, o aprimoramento tecnológico constante está sempre
associado a busca de produtos compatíveis com a preservação
ambiental e saúde de colaboradores e clientes.

A busca contínua do uso de solventes com baixo impacto
ambiental, a introdução de produtos com alto teor de sólidos, o uso de
MPs exclusivamente certificadas e instalações de produção de circuito
fechado nos permitem garantir qualidade e segurança, tanto do ponto
de vista produtivo quanto na aplicação final dos produtos.

A mais de 20 anos, os produtos KEMI, vendidos sob as marcas
ECOLEASE, AQUALUBE e RUBBERLUBE tem representado a nossa
resposta concreta a necessidade de reduzir as emissões de VOCs no
meio ambiente.

Ainda hoje, junto de outras linhas nascidas no últimos anos,
continuam sendo sinônimo mundial de confiabilidade e qualidade na
tecnologia de desmoldantes base água.



Nossos contatos

KEMI BRASIL

Rua Vereador Carlos Emílio Kolling, 09

93.537-050 – Novo Hamburgo – RS

Tel.: 55 51 2108.1111 / 55 51 97642.1702

kemi@kemibrasil.com

KEMI S.p.a

Via E. Marelli, 32/40

28060 – S.Pietro Mosezzo – Novara – IT

Tel.: 39 0321 485811

salesinfo@kemi.it


