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Comunicado à imprensa 

 

 
Oerlikon Balzers lança revestimento altamente resistente à abrasão e 

corrosão para moldagem por injeção e extrusão de polímeros 

preenchidos 

 
 
A Oerlikon Balzers, uma marca Oerlikon líder mundial que fornece soluções de superfície 

avançadas, lançou o BALINIT MOLDENA, um novo revestimento para moldagem por injeção e 

extrusão de polímeros com carga. Sua resistência superior à abrasão e à corrosão o torna perfeito 

para aplicações com plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRPs) e materiais totalmente 

reciclados, garantindo uma vida útil mais longa do molde e fornecendo produtos de alta qualidade. 

 

Alinhado com a estratégia de sustentabilidade da Oerlikon, BALINIT MOLDENA é a solução ideal para o 

processamento de plásticos novos e recicláveis, a fim de melhorar a eficiência energética e conservar os 

recursos. O revestimento também aumenta a vida útil do molde, enquanto os clientes se beneficiam de um 

processo de produção estável e produtos de alta qualidade. 

 

O revestimento recém-desenvolvido da marca Oerlikon Balzers tem apenas 7 µm de espessura e supera a 

dureza de quase todos os revestimentos anteriores para processamento de plásticos. Suas excelentes 

propriedades de abrasão e corrosão fazem do BALINIT MOLDENA o revestimento perfeito para moldagem 

por injeção e extrusão de materiais abrasivos, como GFRPs, e também é ideal para moldagem por injeção 

de materiais corrosivos, como materiais totalmente reciclados ou com alto teor de retardantes de chama. 

 

BALINIT MOLDENA já provou ser eficaz em vários testes de clientes, apresentando menos desgaste do 

que todos os revestimentos convencionais resistentes à abrasão e melhorando significativamente a 

resistência à corrosão em testes de salt spray neutro. Quando um revestimento padrão foi aplicado em 

moldes de injeção usados para processar poliéster insaturado (40%), o revestimento desplacou após 

40.000 ciclos. Com o novo revestimento da Oerlikon Balzers, os mesmos produtos de alta qualidade 

continuaram a ser entregues mesmo após 200.000 disparos. 

 

Andreas Reiter, chefe de produto da linha de ferramentas, diz: “Nossos clientes estão usando cada vez 

mais plásticos mais leves e reciclados para melhorar a eficiência energética e conservar recursos. Com o 

BALINIT MOLDENA conseguimos aprimorar nossas soluções existentes para o processamento de 

plásticos. Estamos muito satisfeitos em poder oferecer aos nossos clientes a solução ideal que permite um 

processo estável e aumenta a vida útil de suas linhas de produção de polímeros.” 
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O novo BALINIT MOLDENA da Oerlikon Balzers para moldagem por injeção e extrusão de polímeros preenchidos oferece resistência 

superior à abrasão e corrosão para aplicações com plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRPs) e materiais totalmente reciclados, 

garantindo uma vida útil mais longa do molde e fornecendo produtos de alta qualidade. 

 

Para maiores informações, favor contatar: 

 

Petra Ammann 

Head of Marketing Communications Balzers 

T +423 388 7500 

petra.ammann@oerlikon.com 

www.oerlikon.com/balzers 

  

 
 

 

Sobre a Oerlikon 

A Oerlikon (SIX: OERL) é uma potência global de inovação para engenharia de superfície, processamento de polímeros 

e manufatura aditiva. As soluções e serviços abrangentes do Grupo, juntamente com seus materiais avançados, 

melhoram e maximizam o desempenho, a funcionalidade, o design e a sustentabilidade dos produtos e processos de 

fabricação de seus clientes nas principais indústrias. Tendo desenvolvido tecnologia pioneira por décadas, tudo o que a 

Oerlikon faz é guiado por sua paixão em ajudar seus clientes a alcançar seus objetivos e promover um mundo 

sustentável. O Grupo está sediado em Pfäffikon, Suíça, e opera seus negócios em duas divisões: Soluções de 

Superfície e Soluções de Processamento de Polímeros. Possui uma presença global de mais de 11.800 funcionários em 

207 locais em 38 países. Em 2021, a Oerlikon gerou CHF 2,6 bilhões em vendas e investiu CHF 105 milhões em P&D. 

 

Sobre a Marca Oerlikon Balzers 

A Oerlikon Balzers é uma das marcas líderes mundiais em tecnologias de superfície que melhoram significativamente o 

desempenho e a durabilidade de componentes de precisão, bem como ferramentas para as indústrias de 

processamento de metais e plásticos. Revestimentos extremamente finos e excepcionalmente duros, comercializados 

sob os nomes de produtos BALINIT e BALIQ, reduzem o atrito e o desgaste. O nome do produto BALITHERM abre uma 

ampla gama de serviços de tratamento térmico, enquanto BALTONE compreende revestimentos que estão disponíveis 

em uma gama completa de cores elegantes, perfeitamente adequadas para aplicações decorativas. Os revestimentos 

BALIMED ThinFilm, com propriedades resistentes ao desgaste, biocompatíveis, antimicrobianas e quimicamente 

inertes, foram desenvolvidos especialmente para aplicações médicas. Dentro da família de produtos de tecnologia 

BALIFOR, a empresa introduziu tecnologias que fornecem soluções sob medida para o mercado automotivo, enquanto 

o ePD permite a metalização de peças plásticas com aparência cromada. 

 

http://www.oerlikon.com/balzers

