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UMA MENSAGEM DE CHUCK DANA
PRESIDENTE, COMPOSITE SOLUTIONS BUSINESS, OWENS CORNING

Bem-vindo à quarta edição da revista
Soluções para Compósitos. Como estou
escrevendo esta mensagem no início de
outubro, aguardamos ansiosamente a sua
presença este mês no evento Composites &
Polycon 2006. Há muito a ser discutido.

Um assunto que certamente gerará muita
discussão é a divulgação conjunta com 

a Saint-Gobain de que estamos planejando uma fusão da 
Owens Corning Reinforcements Business com a Saint-Gobain
Reinforcements and Composites Businesses, conhecida 
como Vetrotex.

Conforme relatei na edição anterior, a empresa combinada será
mais forte e mais capaz de contribuir com o progresso do setor
do cada empresa sozinha. Existem benefícios óbvios para os
clientes, como a maior presença mundial de manufaturas e de
distribuição e serviços, e o ritmo acelerado e as sinergias que
esperamos de uma equipe de tecnologia combinada. Esperamos
que a nossa capacidade esteja fortalecida para trabalhar com
nossos clientes no desenvolvimento de novas aplicações que
substituam o alumínio, o aço e a madeira.

Espera-se que a transação seja concluída no início de 2007.
Enquanto isso, a Owens Corning e a Saint Gobain Vetrotex
continuarão a funcionar separadamente. Somos e devemos
continuar a ser concorrentes até que a transação seja finalizada 
e aprovada pelas entidades regulatórias antitruste.

Para responder a mais perguntas sobre a fusão planejada, esta
edição inclui uma entrevista feita comigo nas páginas 6 e 7. Se sua
dúvida não for abordada em nenhuma parte desta publicação,
entre em contato comigo para obter a resposta.

À medida que avançamos no trajeto de comercialização de nossa
nova plataforma de reforço de alto desempenho HiPer-tex™ com
reforços e tecidos WindStrand™, estamos introduzindo também
várias plataformas e produtos novos para termoplásticos de alto
desempenho. Esta tecnologia inovadora, encontrada nos produtos
e plataformas novos, descritos no artigo nas páginas 8 e 9, é
resultado da aquisição realizada no Japão no início do ano.

Na página 10, mostramos como será o nosso estande na
Composites & Polycon 2006, e listamos os trabalhos técnicos afins
que a nossa equipe e outros co-autores apresentarão em St.
Louis. Nossa equipe está ansiosa para recebê-lo no evento.
Caso não possa comparecer, esperamos que haja uma outra
oportunidade para conversarmos em breve.

Seus comentários são sempre bem-vindos.

Atenciosamente,
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A OWENS CORNING PARTICIPA DA FEIRA CHINA COMPOSITES
A Owens Corning certamente esteve muito ocupada no início de
setembro na China Composites Expo 2006 em Xangai. Além de
fazer uma das maiores exposições de produtos e aplicações no
salão de exposições, os líderes da empresa e os especialistas em
produtos também apresentaram seis trabalhos em sessões técnicas
e gerais.

Esta é a lista de palestrantes da Owens Corning, e de
tópicos e sessões:

• Chuck Dana, Presidente, Composite Solutions Business, fez uma
palestra em uma sessão geral com outras autoridades do setor e
representantes de empresas. Seu tópico foi: “Ásia Verde: Porque
os Compósitos são Fundamentais para um Futuro Sustentável”.

• Karl Jin, que comanda a divisão de compósitos da empresa na
China, e Dana participaram com outros líderes do setor de uma
mesa-redonda sobre futuro do setor de compósitos na China; a
sessão foi patrocinada pela Owens Corning.

• Gary Nieman,Vice-Presidente e Diretor-Geral, Asia Pacific
Composites, abriu a sessão com comentários e apresentou os
oradores principais na Cúpula de Edificação e Construção,
patrocinada pela Owens Corning.

• Helen Wu, Gerente, Applications Development for Building and
Construction, Asia Pacific Composites, apresentou um trabalho
sobre os benefícios do desempenho dos compósitos na Cúpula
de Edificação e Construção.

• Tony Gu (Gu Fang Ming), Chefe, Composite Solutions
Development, Asia Pacific Science & Technology, apresentou um
trabalho intitulado “HiPer-tex™:The New High Performance
Reinforcement from Owens Corning for Stiffer, Stronger, Lighter
Composite Applications.”

• Wu Wei Liang, Gerente Técnico, Asia Pacific Composites,
apresentou um trabalho sobre a Plataforma de Compósito
Termoplástico Hipergron™ da empresa, um novo compósito
termoplástico de alto teor de fibra de vidro que é uma
alternativa altamente resistente aos compósitos termocurados 
e ao aço.

Durante seus comentários iniciais na sessão geral, Dana disse:
“É com grande entusiasmo que estou aqui na China, um dos
mercados que mais cresce em todo o mundo, na companhia de
outras empresas de destaque voltadas para o crescimento do setor,
para representar tanto a Associação Americana de Fabricantes de
Compósitos e a Owens Corning, e como representante de um
setor que pode desempenhar um papel essencial na transformação
do futuro sustentável desse grande país, ajudando a conservar 
seus recursos”.
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A OWENS CORNING SE PREPARA PARA
SAIR DA CONCORDATA

Após uma audiência realizada no dia 18 de setembro, a juíza
Judith Fitzgerald aprovou o plano de reorganização da Owens
Corning em nome da Vara de Falências do Estado de
Delaware. Se tudo ocorrer conforme o esperado, a empresa
sairá da concordata antes do final de outubro de 2006. No
momento, a empresa está fazendo caixa, emitindo novas ações
a serem distribuídas, e fazendo o rateio aos credores.

“Estamos chegando às últimas etapas de uma jornada muito
complexa de seis anos,” disse Dave Brown, Presidente e CEO.
“Esperamos que isto acabe logo.”

A OWENS CORNING E BMCi
ESTABELECEM UM EMPREENDIMENTO 
DE DESENVOLVIMENTO

A Owens Corning e a Bulk Molding Compounds, Inc. de West
Chicago, Estado de Illinois, estabeleceram uma joint-venture para
ajudar a acelerar o desenvolvimento de compostos moldados
em massa (“BMC”) para compósitos termocurados como
material alternativo ao aço, madeira e alumínio.

Denominada FastTrak Application Development LLC, a 
joint-venture se concentrará inicialmente no mercado Norte-
Americano. Localizada em Addison, Estado de Illinois, perto da
sede da BMCi, a joint-venture está focada no desenvolvimento
de aplicações que auxiliam os fabricantes a adotar o BMC 
e a perceber os benefícios dos compósitos em relação aos
materiais tradicionais.

“Estamos comprometidos com o crescimento e o
desenvolvimento do uso de compósitos e, ao juntar as nossas
forças no projeto de aplicações para o mercado de BMC,
ajudamos a aumentar as aplicações em todo o setor”, disse 
Jeff Boersma,Vice-Presidente e Diretor-Geral da Composite
Solutions Division da Owens Corning nos Estados Unidos.

RESUMO DAS NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 
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MUDANÇAS NA AMÉRICA LATINA

A sede latino-americana da Owens Corning foi transferida da
Cidade do México para Monterrey. Isto leva os escritórios da
América Latina aos centros de tomada de decisão dos clientes
e de outros membros-chave dos setores materiais de
construção e de compósitos.

“Esta mudança nos permitirá fortalecer o nosso
relacionamento com os principais clientes e empresas do nosso
setor”, disse Carlos Valdez,Vice-Presidente e Diretor-Geral. “Já
estávamos planejando esta mudança há algum tempo, mas, a
implementação bem-sucedida do SAP no México, a última
etapa na integração da OC México à Owens Corning,
demonstra claramente que podemos fazer uma transição
tranqüila”.

DR. WOLF RECEBE HOMENAGEM DA
INDÚSTRIA DE VIDROS

O Doutor Warren W.Wolf,Vice-Presidente aposentado da
Owens Corning e Cientista-Chefe Emérito, recebeu o
prestigioso Prêmio Phoenix da indústria de vidros.

Dr.Wolf aposentou-se, deixando a Owens Corning em 2001
depois de 33 anos de serviço. Ele é o 36º ganhador do Prêmio
Phoenix e a terceira pessoa da Owens Corning a receber 
esta homenagem. Os outros representantes da Owens 
Corning foram o Dr. Fay V.Tooley, Diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento no início da década de 40, antes de 
retornar à Universidade de Illinois como Professor de
Tecnologia do Vidro, o primeiro ganhador do prêmio:
e William W. Boeschenstein, Presidente e CEO, ao receber 
a homenagem em 1985.
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P Qual é a pergunta ou o comentário feito com mais
freqüência desde o comunicado?

R No princípio, as pessoas ficaram muito surpresas porque a
Owens Corning e a Vetrotex tinham sido concorrentes
acirradas durante muitos anos. Muitos ficaram chocados ao
saber que estamos planejando fundir partes das duas
empresas.Tenho certeza de que as pessoas dos dois lados
ficarão um pouco constrangidas quando a fusão estiver
concluída e estivermos cara a cara para começar a trabalhar
juntos. Certamente será um pouco estranho. Mas, passada a
surpresa, as pessoas perceberão rapidamente que a joint-
venture faz muito sentido.

P A reunião com a Saint-Gobain a respeito de uma possível
fusão foi uma experiência constrangedora para o senhor?

R Na verdade, não. Não era a primeira vez que nos
encontrávamos ou conversávamos nesta reunião para discutir
a fusão. As duas empresas trabalham em conjunto desde que
juntamos as nossas forças há três anos para construir uma
fábrica de produção de reforços no México (Xicohtencatl,
Tlaxcala). O início foi difícil, mas conseguimos trabalhar muito
bem em conjunto para corrigir os problemas e criar o que
agora é uma unidade de produção de ponta e de nível
mundial. Foi uma experiência desafiadora, mas aprendemos
que podemos trabalhar juntos e que temos capacidades e
tecnologias complementares. No entanto, a Saint-Gobain e a
Owens Corning são e devem continuar a ser concorrentes
no setor até que a transação seja finalizada e aprovada pelas
agências regulatórias antitruste.

P O que o senhor quer dizer com capacidades e tecnologias
complementares?

R Um dos pontos fortes da Owens Corning é nossa fornalha e
a tecnologia de fundição de vidro, sendo o exemplo principal
disto o vidro Advantex® sem boro nem flúor. A Vetrotex, por
outro lado, possui tecnologia e experiência incomparáveis na
fabricação downstream de fibras de vidro. Combinamos estes
dois pontos fortes no México para proporcionar benefícios
aos nossos respectivos clientes. As duas empresas
desenvolveram seus negócios de reforço de fibra de vidro
quase ao mesmo tempo, há mais de 60 anos; portanto, as
duas possuem muita tecnologia e experiência. Estou ansioso
para ver as idéias que podemos ter juntos e com que rapidez
podemos levá-las aos nossos clientes.

P Com a fusão proposta das duas empresas líderes em reforços
de fibras de vidro, há quem questione se haverá problemas na
obtenção de aprovação junto às agências antitruste dos
Estados Unidos e da Europa. Como o senhor vê isto?

R Vejo um cenário competitivo que vai além de reforços de
fibra de vidro, e vejo um cenário competitivo que está
mudando rapidamente, tornando-se cada vez mais difícil para
os fornecedores de materiais tradicionais. As empresas de
compósitos realmente competem com o alumínio, o
concreto, o aço e a madeira, e quando se observa o mercado
a partir desta perspectiva, os compósitos têm ao todo 1% do
mercado. A fusão aumentará a concorrência com esses
materiais tradicionais e nos ajudará a trabalhar com nossos
clientes para aumentar o uso dos compósitos. Outro ponto a
ser considerado é o rápido crescimento da produção de fibra
de vidro na região Ásia-Pacífico. Se a região fosse considerada
como uma unidade, ela seria a primeira em termos de
tamanho. Só na China, os três maiores produtores possuem
agora uma participação no mercado mundial de 13%, o que
os coloca em terceiro lugar entre os produtores mundiais, e
eles estão crescendo rapidamente. Acredito que haverá mais
consolidações no setor nos próximos anos e não espero que
as agências antitrustes em nossos países façam nada que
comprometa a nossa capacidade de competir no mercado de
compósitos em economias emergentes.

P Alguns clientes têm expressado um certo receio de que a
fusão resultará em preços mais altos e menor flexibilidade no
fornecimento de material. Eles devem se preocupar com isso?

R É claro que entendo a suspeita destes clientes, mas ainda
haverá inúmeras opções no mercado, se realmente assim
desejarem. Meu objetivo é garantir que nossos clientes
combinados não tenham vontade de procurar opções em
outros lugares. Gostaria que eles soubessem que estamos
comprometidos não só em atender à suas necessidades de
produto, serviço e preço competitivos, mas que também
estamos comprometidos em estabelecer uma parceria com
eles para desenvolver novas aplicações e aumentar o
mercado geral para os compósitos. Acho que a joint-venture
proposta nos permitirá oferecer mais valor aos nossos
clientes, seja através de escala, logística, inovação,
produtividade ou preço.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A FUSÃO
Em julho, a Owens Corning e a Saint-Gobain anunciaram que estavam em negociações para a fusão de suas divisões de reforços em

uma nova empresa chamada Owens Corning-Vetrotex Reinforcements. Desde então, as duas empresas têm recebido perguntas de

seus clientes, por isto resolvemos nos reunir para discuti-las com Chuck Dana, Presidente da Owens Corning Composite Solutions

Business, que será responsável como CEO pela joint-venture. Apresentamos a seguir alguns destaques desta discussão:



R
P No comunicado sobre a fusão, foi informado que a 

Saint-Gobain terá a opção de vender suas ações à Owens
Corning. O que significa isso?

R No momento certo e quando a situação financeira for
suficientemente atraente, a Saint-Gobain terá a opção de
vender a sua parte na joint-venture à Owens Corning. Se e
quando isto acontecer, a Owens Corning se tornará a
proprietária exclusiva da joint-venture. Até lá, as duas empresas
continuam motivadas a se combinar em uma empresa forte
com um desempenho financeiro atraente.

P Como a nova empresa será operada? Como o senhor
administrará a empresa resultante da fusão?

R Não chegamos ainda a um acordo definitivo, mas, conforme
foi informado no comunicado conjunto, esperamos que a
Owens Corning-Vetrotex Reinforcements tenha sede em
Toledo, Estado de Ohio, e mantenha os escritórios principais
nas mais importantes localidades mundiais. A Diretoria da
empresa deverá ser composta por três representantes da
Owens Corning e dois da Saint-Gobain. Eu serei o CEO, e a
organização será administrada por uma equipe de gerentes
executivos formada pelos principais líderes da Owens
Corning e da Vetrotex. Em setembro, anunciamos a
nomeação de Raymund Trost para Vice-Presidente de
Recursos Humanos da Composite Solutions Business,
incluindo a Owens Corning-Vetrotex. Com esta nomeação,
poderemos continuar a compor a equipe de liderança 
da OC-V com as maiores cabeças da Owens Corning e 
da Vetrotex.

Também já temos uma equipe de projeto que está liderando
e gerenciando todas as atividades para uma conclusão
tranqüila e bem-sucedida da fusão. Uma parte muito
importante do trabalho em andamento no momento é o
projeto conhecido como diligência devida, que significa que a
Owens Corning e a Vetrotex estão abrindo seus livros e
instalações uma à outra para verificar e comprovar que, em
termos financeiros, ambientais, jurídicos, de fabricação, de

talentos e de serviços gerais de suporte, as empresas
receberão o esperado. Esse é um procedimento normal para
grandes transações como esta.

P Algumas divisões de compósitos das duas empresas não
serão incluídas na fusão. O senhor pode explicar o motivo
para que não tenham entrado na joint-venture?

R A joint-venture tem como foco as formas tradicionais de
reforços de fibras de vidro: roving, fibra picada, mantas, etc.
A Saint-Gobain está mantendo a divisão de soluções têxtis,
que atende principalmente aos mercados de construção, e a
Owens Corning manterá as divisões de tecnologia de véu e
Fabwel, atendendo aos mercados de veículos recreativos e 
de reboque.

P O senhor tem mais algum comentário sobre a 
fusão proposta?

R Bem, neste momento, do lado pessoal, estou lidando com
duas emoções muito fortes. Uma é a ansiedade por saber
que temos um trabalho enorme pela frente antes que a
transação possa ser concluída, provavelmente no início de
2007. E então vem todo o trabalho de integrar as duas
divisões no mundo inteiro. A outra emoção que sinto é o
puro entusiasmo com a antecipação da experiência de
aprendizagem que teremos assim que unirmos as nossas
forças e começarmos a trabalhar em conjunto. A Vetrotex
tem sido, e continua sendo enquanto conversamos, uma
concorrente muito forte. Observando o bom desempenho
que vem tendo durante anos, já dá para saber que existe
muito talento na empresa. Fiquei impressionado com as
pessoas que já conheci e mal posso esperar para ver o que
podemos fazer quanto tivermos oportunidade de seremos
aliados em vez de adversários. É emocionante para as pessoas
das duas empresas e também para os nossos clientes.
Quando fico cansado do trabalho, penso no potencial e
recomponho as minhas energias.
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NOVA TECNOLOGIA DE REFORÇOS
PARA TERMOPLÁSTICOS DE ALTO DESEMPENHO
PRODUTOS RECÉM-ADQUIRIDOS AGORA DISPONÍVEIS NA ÁSIA, NA EUROPA E NO CONTINENTE AMERICANO

Os clientes da Owens Corning estão
começando a entender o que a
empresa estava falando quando disse
que a recente aquisição dos
compósitos no Japão traria acesso à
novas tecnologias e a uma variedade
de produtos avançados e inovadores

para reforçar os polímeros termoplásticos. Em setembro, a empresa
começou a introduzir globalmente um grupo de produtos seletos
que incorporam a nova tecnologia para reforçar termoplásticos.

As novas soluções para compósitos incluem:

• Fibras Picadas MicroMax™ – Reforço inovador que está
permitindo a continuação da miniaturização de componentes
eletrônicos avançados

• Fibras Picadas PerforMax® HR – Reforços resistentes à hidrólise
que ajudam as peças a ficar à frente dos mais recentes e mais
avançados meios de resfriamento de longa duração, utilizados nos
atuais motores automobilísticos de alto desempenho

• Fibras Picadas PerforMax® LG – Reforço resistente de saída 
de gás que aprimora a produtividade, mantendo os moldes 
mais limpos

• Fibras Picadas PerforMax® SP – Reforços para polímeros de
engenharia especializada que devem tolerar processos de molde
e composição de temperaturas extremamente altas

• Termoplásticos de Fibras Longas OC Max™ – Composto de 
LFT que ajudará os clientes asiáticos a superar a defasagem de
desempenho entre os termoplásticos metálicos e reforçados

“Esses novos produtos são exemplos da tecnologia inovadora que
pode ser aproveitada para expandir o mercado para materiais de
compósitos”, disse Chuck Dana, Presidente, Owens Corning
Composite Solutions Business. “As equipes técnicas na Owens
Corning e na Asahi Fiber Glass Composites fizeram um trabalho
muito bom nos últimos anos e o resultado disto agora está
disponível para os clientes em todos os lugares.”

Bijoy Mohan, Diretor Regional de Marketing para a região Ásia-
Pacífico, disse que os clientes dos moldadores que fabricam peças
para dispositivos eletrônicos avançados estão felizes por terem o
novo reforço, que está viabilizando a miniaturização continuada.

“Durante muitos anos temos observado que todos os
componentes eletrônicos, como telefones celulares e outros
dispositivos portáteis, ficam cada vez menores”, disse Mohan. “Com
as peças internas cada vez menores e mais finas, o mercado atingiu
um limite de tamanho no qual os reforços-padrão não podem ser
utilizados porque não têm o fluxo e a dispersão necessários.”

“A tecnologia MicroMax agora é a única solução viável para
alcançar o equilíbrio das propriedades mecânicas e o fluxo e a
dispersão necessários,” disse ele.

“O novo produto produzido na fábrica de Ibaraki, no Japão, possui
um aglutinante avançado especial e está disponível em diâmetros 
de filamentos de seis e sete mícrons. O reforço flui conforme
necessário em peças bem pequenas e finas, e tem as propriedades
mecânicas necessárias. Como resultado disto, as empresas de
componentes eletrônicos conseguem adotar os designs da próxima
geração e dão continuidade à tendência à miniaturização.”

Mohan diz que a alternativa era utilizar termoplásticos muito
exóticos e caros que pudessem alcançar a resistência e rigidez
necessárias sem o reforço. Ao utilizar o novo reforço, os
moldadores conseguem usar resinas com as quais já estão
familiarizados, como o LCP (polímero de cristal líquido), PA
(poliamido), PEEK (polieteretercetona) e PPS (sulfeto de
polifenileno).

As fibras picadas MicroMax também oferecem outros 
benefícios, como a resistência aprimorada de linha de solda 
para peças automotivas.
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As fibras picadas PerforMax HR são reforços resistentes à hidrólise
que permitem aos moldadores de componentes de radiadores
automotivos eliminar aditivos caros que têm sido usados para evitar
a fadiga de longo prazo causada por temperaturas altas. Os testes
da Owens Corning mostram que as peças feitas com os novos
reforços termoplásticos de alto desempenho exibem menos da
metade da fadiga de longo prazo que as peças fabricadas com
reforços de fibra de vidro de concorrentes.

Mohan disse que o náilon reforçado com fibra de vidro vem sendo
utilizado com êxito há anos nas aplicações de radiadores
automotivos, mas as condições de resfriamento vêm se tornando
cada vez mais críticas com os motores atuais.

“Como os fabricantes de automóveis forçam o design de seus
motores para alcançar um desempenho mais alto e maior
economia de combustível, os motores tendem a ter um
funcionamento mais quente e precisam de meios de resfriamento
especiais”, disse ele. “Os fabricantes de agentes refrigerantes
acrescentaram novas substâncias químicas à mistura, criando um
ambiente mais difícil para resinas e reforços tradicionais”.

Ele afirmou que as peças de compósitos fabricadas com materiais
de concorrentes aprimoraram o desempenho com alguns agentes
de longa duração, mas não chegam perto das fibras picadas
PerforMax HR ao serem testadas com os novos agentes de
refrigeração mais avançados.

A resistência à saída de gás das fibras picadas PerforMax LG é
especialmente importante em peças pequenas nas quais resíduos
de gás podem se aderir às superfícies moldadas, requerendo
limpeza ou criando superfícies inaceitáveis nestas peças. Os
reforços PerforMax LG ajudam a manter os moldes limpos,
melhorando assim a qualidade da superfície e reduzindo o tempo
do ciclo.

As fibras picadas PerforMax SP são projetadas para o uso com
polímeros de engenharia especializada, como o LCP, PPS e PEEK.
Os novos reforços permitem que esses polímeros mantenham suas
propriedades superiores em todas as condições, oferecendo, ao
mesmo Tempo, propriedades de alta resistência à fadiga, baixa saída
de gás e resistência térmica, que são essenciais para as várias
aplicações consideradas.

“O mercado para esses polímeros especiais está se expandindo
além da região Ásia-Pacífico, chegando à América do Norte e à
Europa, devido ao desenvolvimento contínuo das novas aplicações
em equipamentos eletrônicos, automotivos e de solda avançada”,
disse Mohan. “O crescimento também é resultante da pressão
contínua para que as aplicações de polímeros respondam a
condições cada vez mais críticas de processamento e de
desempenho.”

Mohan disse que as propriedades da nova família de produtos de
fibra picada também vêm atraindo atenção em outros mercados,
como equipamentos de solda e médicos, e consumidores
avançados.

O composto termoplástico de fibra longa OC Max está disponível
na China e em outros países da região Ásia-Pacífico onde o uso
desses compostos não passou pelo rápido crescimento observado
na Europa e na América do Norte.

“A tecnologia da Owens Corning sempre permitiu o uso de LFTP
na Europa e na América do Norte,” afirma Mohan. “A tecnologia
ainda é relativamente nova na Ásia, e o composto OC Max
fabricado pela Owens Corning na China e no Japão ajudará os
clientes na região a fabricar peças termoplásticas semi-estruturais
maiores que tenham excelentes propriedades combinadas de
rigidez de resistência ao impacto.”

“Esses novos produtos de reforço são os últimos exemplos de
como podemos utilizar a tecnologia e a inovação para permitir
aplicações novas e melhores”, disse Dana. “O resultado que todos
nós desejamos é o crescimento contínuo para a indústria de
compósitos.”

Para obter mais informações sobre esses novos produtos, entre em
contato com Heather Yoo na Coréia, telefone 82 (2) 2050-7436,
Hiromasa Suzuki no Japão, 81 (3) 5733-1684, Marco Zvanik 
nos EUA, 1 (214) 495-8294 ou Bernard Kaesmacher na Bélgica,
32 (4) 388-47-14.
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Será fácil encontrar a Owens Corning na feira Composites & Polycon
2006 – o logotipo vermelho-brilhante da empresa pode ser visto
no estande 801, logo na entrada principal do salão de exposições.

Outro importante ponto de referência que poderá ajudá-lo a 
se orientar é o protótipo de super carro de compósito ME-412 
da DaimlerChrysler. Há amostras menores mas não menos
importantes de produtos e plataformas de reforços inovadores 
e avançados para aplicações de vários tamanhos, com uma 
gama que varia de tamanhos extremamente pequenos a 
extremamente grandes.

As estrelas do evento para tamanhos extremamente grandes são os
tecidos e roving WindStrand™ fabricados com a nova plataforma de
reforço HiPer-tex™ da empresa. Estes produtos foram apresentados
na Conferência Européia sobre Energia Eólica em Atenas no final de
fevereiro, e serão apresentados pela primeira vez em uma feria de
compósitos na América do Norte.

A nova plataforma de reforço HiPer-tex é inovadora pois
proporciona uma melhoria significativa no desempenho com um
custo viável para clientes diretos e usuários finais. Os reforços
WindStrand permitirão que os fabricantes de turbinas eólicas
utilizem reforços de vidro para aumentar os comprimentos das
lâminas em até 6%, com um rendimento adicional de energia de até
12%, com um custo até 20% menor do que qualquer solução
híbrida de carbono-vidro de concorrentes atualmente no mercado.

Na outra extremidade da variação de tamanho, há um grupo 
de produtos que incorpora a nova tecnologia para reforçar os
termoplásticos. As novas soluções para compósitos, descritas em 
um artigo separado encontrado nas duas páginas anteriores,
incluem as fibras picadas MicroMax™, um reforço inovador que 
está permitindo dar continuidade à miniaturização de componentes
eletrônicos avançados.

“Nossos clientes estão pedindo soluções que permitam superar as
limitações atuais”, disse Chuck Dana, Presidente, Owens Corning
Composite Solutions Business. “É exatamente isto que a tecnologia
inovadora incorporada a estes novos produtos oferece, ao mesmo
tempo em que apresenta aos clientes e usuários finais a
oportunidade de virar o jogo.”

Os outros produtos em exposição incluem um novo reforço para
compostos moldados em massa, dois reforços termoplásticos de
fibra longa e um produto roving para enrolamento filamentar com
resina epóxi.

Diversos trabalhos técnicos serão apresentados pela equipe 
da Owens Corning e pelos seus co-autores. (Veja a lista na 
página a seguir.)

Aguardamos a sua presença na Composites & Polycon 2006.
Boa viagem.

TECNOLOGIA INOVADORA NO ESTANDE DA OWENS CORNING 

.AGUARDAMOS A SUA PRESENÇA NA 
COMPOSITES & POLYCON 2006

TECNOLOGIA INOVADORA NO ESTANDE DA OWENS CORNING 

.AGUARDAMOS A SUA PRESENÇA NA 
COMPOSITES & POLYCON 2006
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VENHA NOS VISITAR

NOVO BLOG DISCUTE A TECNOLOGIA DE COMPÓSITOS
NA ENERGIA EÓLICA

A Owens Corning lançou um novo blog na Web, um diário on-line
compartilhado para designers, engenheiros e outros profissionais
técnicos que trabalham com materiais compósitos na energia eólica.

Acesse http://windbladetechnology.owenscorningblog.com para
entrar no blog, cuja atualização e manutenção seráo feitas por uma
equipe de seis executivos e engenheiros da Owens Corning -
Agusti Porta, Espanha; Luc Peters e Georg Adolphs, Bélgica;Tom
DeMint e Wisdom Dzotsi, EUA; e Edouard Zurstrassen, Brasil -
empenhados na divulgação de projetos de energia eólica e de
compósitos no mundo todo.

Esperamos que um sétimo membro venha a se juntar à equipe para
representar a Ásia. O objetivo do blog é proporcionar um fórum de
debates de nível mundial para que os técnicos que estão
possibilitando o rápido crescimento do mercado de energia eólica
possam trocar informações e idéias. Os autores esperam
compartilhar informações e aprender com os leitores, com o
objetivo final de trazer avanços para a energia eólica, ajudando a
torná-la mais competitiva em termos de custos e a ser usada de
forma mais ampla.

Comentários, sugestões e perguntas são bem-vindos no blog.

A Owens Corning Composite Solutions Business estará 
presente nos seguintes eventos:

• Composites & Polycon 2006 (ACMA),
18 a 20 de outubro, St. Louis, Estado de Missouri, EUA

• Feiplar Composites & Feipur,
7 a 9 de novembro, São Paulo, Brasil

• JEC Composites 2007,
3 a 5 de abril, 2007, Paris, França

Trabalhos técnicos na Feiplar Composites:

• Development of the HiPer-tex™ Reinforcement Platform 
and WindStrand™ Roving and Fabrics,
escrito por Caio Luminatti, Engenheiro de Produtos, Direct
Rovings, Owens Corning Latin America

Trabalhos técnicos na Composites & Polycon 2006:

• Analysis of Wind Turbine Blade Failure Modes,
escrito por Dave Hartman, Pesquisador Associado

• Structure-Property Relationshipsin Thermoplastic Composites,
escrito por Charlie Pratt, Pesquisador Associado

• Vacuum Infusion for Wind Blade Manufacturing,
escrito por Tom DeMint, Engenheiro de Produtos,Tecidos;
Dave Hartman, Pesquisador Associado; e Georg Adolphs,
Gerente de Vendas Técnicas,Tecidos 

• Lighting Considerations to Optimize Human Performance,
escrito por Jeffrey Smagacz, Global Ergonomics Leader,
Composite Solutions Business

• Doing Business in India,
escrito por Satish G. Kulkarni, Diretor Geral da 
Owens Corning (Índia) Ltd.
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