
 
Comunicado de Imprensa 

México: Apresentação da Fábrica de Aglomerantes, Tintas Refratárias e Luvas Exotérmicas 

ASK Chemicals anuncia planos para construir fábrica no 
México   

Hilden, Alemanha, 27 de setembro de 2016 – A ASK Chemicals aprovou a construção 
de uma unidade de produção na área de Monterrey no México que irá produzir 
aglomerantes, tintas refratárias e luvas exotérmicas para a crescente indústria de 
fundição mexicana.   

A planta será estrategicamente localizada na área de Monterrey no México após uma 
análise aprofundada dos clientes de fundição atuais e futuros. A nova fábrica irá produzir 
aglomerantes para processos caixa fria (cold box) e cura a frio (no bake), tintas e 
revestimentos à base de refratários, bem como as luvas exotérmicas EXACTCAST ™. A 
planta mexicana irá complementar as instalações existentes da ASK Chemicals nos 
Estados Unidos, trazendo o portfólio de soluções da ASK ainda mais próximo das 
fundições mexicanas. Além disso, a ASK terá no mesmo local, laboratórios de 
desenvolvimento, trazendo o seu longo marco histórico em inovação mais perto do 
crescente mercado mexicano. A ASK Chemicals projeta as instalações para serem 
concluídas no quarto trimestre de 2017, com a produção começando imediatamente. A 
ASK terá uma capacidade instalada para produção de aglomerantes superior a 30.000 
toneladas para satisfazer plenamente todo o crescimento atual e futuro do mercado 
mexicano. A fábrica de tintas refratarias será instalada para produzir 10.000 toneladas. 
Dado o forte crescimento do mercado de fundição no México, a ASK irá instalar 
infraestrutura para várias maquinas destinadas a produção de luvas com uma capacidade 
inicial de mais de 5.000.000 peças.    

Como comentado por Luiz Totti - Vice-Presidente Executivo (Américas) - "Estamos 
comprometidos com a indústria de fundição mexicana e oferecendo uma proposta de valor 
incomparável. Estamos muito felizes sobre a nossa nova planta e pelos benefícios que irá 
trazer aos nossos valiosos clientes. O futuro da fundição no México é certamente brilhante, 
e a ASK Chemicals está preparada e estará pronta para ele. "     

A produção de peças fundidas no México tornou-se cada vez mais atraente devido às suas 
condições de investimento favoráveis: uma força de trabalho cada vez mais bem 
preparada, know-how/especialização em fundição, a proximidade com os principais 
mercados (por exemplo, EUA), e uma acessibilidade crescente para consumíveis 
“premium” para fundição. Várias grandes montadoras de veículos (OEMs) já estão 
presentes no México, e mais estão a caminho. Além disso, as previsões automotivas 
projetam a produção de veículos leves - um indicador chave para fundição - para um 
patamar superior a cinco milhões de unidades até 2023, um aumento de 48% (segundo a 
LMC Automotive Ltd.).   



 
 
Sobre a ASK Chemicals 

A ASK Chemicals é um dos maiores fornecedores mundiais de produtos químicos e 
consumíveis para fundição. Seu abrangente portfólio de produtos e serviços se estende 
desde aglomerantes, tintas refratarias, luvas exotérmicas, filtros e agentes desmoldantes 
até produtos metalúrgicos, incluindo inoculantes, tratamento de magnésio, inoculação em 
arame e ligas para fundição de ferro. Produção de machos e desenvolvimento de 
protótipos, bem como uma ampla oferta de serviços de simulação completam a sua gama 
de fornecimento.  

A ASK Chemicals está representada em 25 países com 30 localidades, das quais 20 com 
produção própria, e emprega aproximadamente 1.400 pessoas em todo o mundo. Com 
pesquisa e desenvolvimento na Europa, América e Ásia, a ASK Chemicals se considera 
como a força motriz das inovações para a indústria de fundição e está empenhada em 
oferecer aos clientes um nível consistentemente elevado de qualidade. Flexibilidade, 
rapidez, qualidade e sustentabilidade, bem como produtos e serviços de valor efetivo são 
de importância fundamental.  
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