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O MELHOR
DISTRIBUIDOR DE
DIÓXIDO DE TITÂNIO
DO BRASIL
A Interbrasil é a única empresa brasileira e
também o único distribuidor entre os melhores
fornecedores de Dióxido de Titânio do Brasil em
2016 e 2017, segundo o Prêmio Paint & Pintura.

CRITERIOSA ANÁLISE
DE FORNECEDORES
O portfólio atual de Dióxido de Titânio da
Interbrasil é fruto de muitos anos de intenso
trabalho de pesquisa, com visitas às principais
fábricas de TiO2 em 3 continentes.
Os principais critérios analisados para chegar
aos fornecedores atuais foram:

Qualidade do produto comprovada através de
testes em nosso laboratório internacional.

ESPECIALISTAS EM
DIÓXIDO DE TITÂNIO
Cada mercado exige diferentes características
do dióxido de titânio. Visando atender a
necessidade de cada cliente, a Interbrasil
trabalha com TiO2 especíﬁcos para diversos
setores e aplicações:
·Alimentício (Food Grade)
·Cerâmicas
·Cosméticos
·Masterbatches
·Papéis
·Plásticos
·Produtos de Higiene
·Têxtil
·Tintas (Base Água e Base Solvente)
·Titânios Multiuso – que podem
atender estes e outros setores
Além da distribuição nacional, também oferece o
serviço de importação direta para o Brasil e
América Latina, intermediando o processo entre o
cliente e fornecedores internacionais
selecionados.

Possuir mina própria das matérias-primas
para garantir padrão de qualidade, cor e
repetitividade de lotes.
Permitir que o produto seja testado antes
de embarcar.

Possuir certiﬁcação de
qualidade ISO 9001.

Laboratório próprio na China que testa todos os
produtos importados antes de embarcá-los para o
Brasil, incluindo o Dióxido de Titânio. O teste é refeito
quando a carga é desembarcada no país, garantindo
aos clientes a qualidade e a repetitividade de lotes.
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LINHA DE

Rutilos Cloreto:
Comercializamos Dióxidos de Titânio
produzidos pelo processo cloreto que possuem
desempenho superior e tom azulado. Um deles
é ideal para tintas premium, já outro é
recomendado para plásticos e papéis de
qualidade superior.
Rutilos Sulfato:
Nossos TiO2 de processo sulfato são
recomendados para tintas, plásticos, além de
um multiuso para diversas aplicações. Nesta
linha destacamos nosso sulfato premium que
possui qualidade superior, semelhante aos
titânios de processo cloreto, porém com um
melhor custo benefício.
Anatases:
Principais aplicações incluem: borrachas,
cosméticos, cerâmicas, masterbatches e
produtos de higiene. Destaque desta linha é o
Anatase de maior alvura da Ásia, com ótimo
desempenho em tintas para interior e tintas
látex.
Food Grade:
Possuímos um TiO2 ideal para uso em
alimentos, bebidas e nutrição animal.
TiO2 Econômicos:
Também trabalhamos com alguns dióxidos de
titânio de custo baixo, voltados para as linhas
econômicas. Temos produtos especíﬁcos para
tintas, plásticos, masterbatches, além de
grades multiuso.
Extensor de Titânio:
Pode substituir parcialmente o TiO2 sem perda
de qualidade no produto ﬁnal. Assim, pode
gerar importante economia na formulação de
tintas, plásticos e outros produtos.
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