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Huntsman Textile Effects Ultrapassa Limites com  
Sustentabilidade e Inovação 

 
Soluções de alto desempenho e acabamentos especiais na Colombiatex 2022 

 
CINGAPURA – Huntsman Textile Effects, líder global em corantes têxteis, inovadores e sustentáveis, e 
acabamentos especiais está trazendo, para a Colombiatex das Américas 2022, um conjunto completo de 
soluções para roupas de alto desempenho, tecidos técnicos e moda. 
 
“A sustentabilidade está se tornando uma prioridade, não somente para a América do Sul, como para 
todo o mundo. Os consumidores estão, cada vez mais, interessados em fazer a diferença, escolhendo 
marcas sustentáveis”, disse Ben Powell, Diretor Comercial Américas, Huntsman Textile Effects. “A 
Huntsman está trabalhando para definir novas possibilidades, para ajudar as empresas têxteis e de 
vestuário a se tornarem mais sustentáveis, através de mudanças em suas operações e, ao mesmo tempo, 
aumentando sua competitividade. Nossas inovações possibilitam uma maior eficiência e economia de 
recursos na fábrica à medida que você desenvolve produtos que se destacam no mercado.” 
  
Avanços na sustentabilidade 
Este ano, na Colombiatex, a Huntsman Textile Effects apresentará o desenvolvimento mais novo, que 
complementa a revolucionária linha de corantes polirreativos AVITERA® SE. Com o corante AVITERA® 
ROSE SE você consegue tons vermelho-azulados brilhantes, além de reduzir o consumo de água e 
energia, no tingimento, em cerca de 50% e possibilitar o aumento da produtividade em 25%, ou mais. 
Esta linha de corantes supera as melhores tecnologias de tingimento disponíveis para fibras celulósicas 
e suas misturas, aumentando o valor agregado, reduzindo os custos de receita e processo e eliminando 
o reprocesso.  
 
ERIOPON® E3-SAVE é outra inovação para economia de água. Produto único para processos de 
tingimento de poliéster, que permite combinar preparação, tingimento e limpeza redutiva em um único 
banho, sem a necessidade de antiespumantes. Isso reduz o tempo de processo e economiza água e 
energia. 
 
Inovações para processo de poliéster reciclado (rPET)  
À medida que as marcas líderes começam a trabalhar em direção a uma economia circular para os artigos 
têxteis, as fábricas estão sendo solicitadas a superar os desafios associados à transformação de poliéster 
reciclado (rPET) em novos artigos têxteis de alta qualidade. Na Colombiatex, a Huntsman Textile Effects 
apresentará aos clientes soluções para todas as etapas de processo desde brancos brilhantes a cores 
consistentes em rPET, garantindo eficiência e produtividade.  
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Dentre as soluções para processamento rPET ecológico temos produtos químicos de pré-tratamento, 
branqueadores óticos, corantes de última geração, com alta solidez a tratamentos úmidos e soluções de 
acabamento para proteção, conforto e alto desempenho. 
 
Corantes dispersos de alta solidez a tratamentos úmidos para poliéster e fibras sintéticas 
TERASIL® BLUE W é o mais novo desenvolvimento da linha TERASIL® W/WW. São corantes dispersos 
de alta solidez a tratamentos úmidos para poliéster e suas misturas. Corante de alta qualidade, não é 
sensível à redução, levando a uma maior reprodutibilidade e excelência operacional. Também reduz o 
consumo geral de água e energia, bem como o efluente hídrico. TERASIL® BLUE W oferece alto 
rendimento colorístico para azuis intensos e vibrantes. 
 
Controle de odor de última geração 
Em parceria com a Sciessent, a Huntsman Textile Effects traz, para a Colombiatex, soluções 
revolucionárias antimicrobianas e de controle de odor, permitindo que as fábricas produzam roupas que 
mantém o frescor por mais tempo, possibilitando a redução na frequência de lavagem. Em destaque, na 
Colombiatex, está a nova tecnologia antiodor da Sciessent - NOBO™. Lançado na semana passada, foi 
desenvolvido especificamente para reduzir odores em tecidos naturais e sintéticos; podendo ser 
incorporado em, praticamente, qualquer tecido. Para roupas esportivas, meias, roupas íntimas, jeans e 
calçados. Ela oferece uma maneira econômica de modernizar os produtos usados no dia a dia, agregando 
valor para os clientes. 
 
Nossa parceira Sciessent, também apresentará o Agion Active X2®, uma solução de controle de odor 
de última geração, que combina tecnologias avançadas antimicrobianas e de absorção de odor, que 
permite a captura de odores do ambiente e o combate de bactérias causadoras de odor.  Com este 
lançamento, será apresentado o Lava X2®, produto de adsorção de odor autônomo. Mas a estrela será 
o Agion Active X2® que atrai, absorve e degrada odores, garantindo proteção duradoura contra todos 
os tipos de odores. 
 

Conheça a Huntsman Textile Effects na Colombiatex 2022 
Colombiatex acontecerá de 25 a 27 de janeiro de 2022, de forma presencial, em Medellín. Você está 
convidado a visitar a Huntsman Textile Effects pessoalmente no Stand AM204. 
 

-ENDS- 
 
 
Agion®, LAVA® X2 e Agion Active® X2 são marcas registradas da Sciessent. 
 

© Copyright 2021. Huntsman Corporation or an affiliate thereof. All rights reserved. Unless indicated otherwise, all trademarks mentioned are 
trademarks of Huntsman Corporation or an affiliate thereof. 

 

About Huntsman: 
Huntsman Corporation is a publicly traded global manufacturer and marketer of differentiated and specialty 
chemicals with 2020 revenues of approximately $6 billion. Our chemical products number in the thousands and are 
sold worldwide to manufacturers serving a broad and diverse range of consumer and industrial end markets. We 
operate more than 70 manufacturing, R&D and operations facilities in approximately 30 countries and employ 
approximately 9,000 associates within our four distinct business divisions. For more information about Huntsman, 
please visit the company's website at www.huntsman.com. 
 
 
Social Media:  
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp  
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Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 
 
 
About Huntsman Textile Effects 
Huntsman Textile Effects is the leading global provider of high quality dyes, chemicals and digital inks to the textile 
and related industries. With operations in more than 90 countries and six primary manufacturing facilities in six 
countries (China, Germany, India, Indonesia, Mexico and Thailand), Huntsman Textile Effects is uniquely positioned 
to provide prompt and expert technical service wherever our customers are based. Sustainability, innovation and 
collaboration are at the heart of what we do. We use cutting edge technology to develop solutions and create 
innovative products with intelligent effects such as durable water repellents, color fastness, sun protection or state-
of-the-art dyes which reduce water and energy consumption. For more information about Huntsman Textile Effects, 
please visit www.huntsman.com/textile_effects. 
 
Forward-Looking Statements: 
Certain information in this release constitutes forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the 
Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These statements are based on 
management's current beliefs and expectations. The forward-looking statements in this release are subject to 
uncertainty and changes in circumstances and involve risks and uncertainties that may affect the company's 
operations, markets, products, services, prices and other factors as discussed under the caption "Risk Factors" in 
the Huntsman companies' filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Significant risks and 
uncertainties may relate to, but are not limited to, volatile global economic conditions, cyclical and volatile product 
markets, disruptions in production at manufacturing facilities, reorganization or restructuring of Huntsman’s 
operations, including any delay of, or other negative developments affecting the ability to implement cost reductions, 
timing of proposed transactions, and manufacturing optimization improvements in Huntsman businesses and realize 
anticipated cost savings, and other financial, economic, competitive, environmental, political, legal, regulatory and 
technological factors. The company assumes no obligation to provide revisions to any forward-looking statements 
should circumstances change, except as otherwise required by applicable laws. 
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