
 

 

Press Release 
 
Escassez internacional de matérias-primas para MDI provoca aumento de preços 
 
Situação de fornecimento de MDI na América do Norte leva à 
escassez global de matérias-primas 
 
Hilden, 01.12.2020: As tempestades tropicais dos últimos meses na Costa do Golfo dos 
Estados Unidos levaram a uma interrupção na produção de matérias-primas e 
intermediários usados na produção de MDI. Como consequência, está ocorrendo uma 
escassez global de MDI, visto que a demanda do mercado norte-americano é agora 
parcialmente atendida por capacidades de produção europeias e outras globais.  
 
A escassez global de MDI, combinada com uma recuperação na demanda, tem se refletido 
nos preços das matérias-primas desde setembro. No entanto, o desenvolvimento da situação 
ganhou mais impulso nas últimas semanas, o que levou a aumentos massivos no preço do 
MDI no mercado internacional de matérias-primas.  
 
A ASK Chemicals tomou medidas antecipadas para garantir o abastecimento de seus 
clientes. No entanto, os aumentos de preços para Sistemas de PU Cold Box e PU No-Bake 
(PEP SET) - Parte II, que contêm até 80% dessas matérias-primas críticas, são inevitáveis 
para manter a disponibilidade de seus produtos e serviços de acordo com os padrões de alta 
qualidade da ASK Chemicals. 
 
 
 
 
Sobre a ASK Chemicals 
 
A ASK Chemicals é um dos maiores fornecedores mundiais de produtos químicos e auxiliares 
para fundição. Seu portfólio abrangente de produtos e serviços varia de resinas, tintas 
refratárias, luvas, filtros e desmoldantes a produtos metalúrgicos, como inoculantes, arames 
de tratamento de magnésio, arames de inoculação e ligas-mestre para fundição de ferro. 
Produção de machos, desenvolvimento de protótipos e uma ampla gama de serviços de 
simulação complementam o portfólio. 
 
Com locais de pesquisa e desenvolvimento na Europa, América e Ásia, a ASK Chemicals se 
vê como uma força motriz por trás das inovações tecnológicas de fundição, juntamente com 
o compromisso de fornecer consistentemente valor agregado a seus clientes. Flexibilidade e 
rapidez, qualidade e sustentabilidade, bem como a rentabilidade dos produtos e serviços são 
cruciais para a empresa. 
 
 
Contato 
ASK Chemicals GmbH 
Verena Sander 
Global Marketing Communications Manager 
Reisholzstraße 16 – 18 
40721 Hilden 
Germany 
 
Tel.: +49 211 71103-0 
Fax: +49 211 71103-70 
 
www.ask-chemicals.com 
 

http://www.ask-chemicals.com/

	Contato
	ASK Chemicals GmbH
	Verena Sander
	Global Marketing Communications Manager
	Reisholzstraße 16 – 18
	40721 Hilden
	Germany
	Tel.: +49 211 71103-0
	Fax: +49 211 71103-70
	www.ask-chemicals.com

