
Basf lança no Brasil adesivo base água para contato direto com alimentos 
 
Novo adesivo resiste à migração de gordura dos alimentos e consegue fixar a etiqueta 
permanentemente 
 
O mercado de adesivos e selantes teve que se adaptar e desenvolver novas tecnologias para 
suprir as necessidades dos clientes, já que atualmente, todos os alimentos devem ter sua 
origem certificada por meio de etiquetas adesivas. 
 
Alinhada a esta tendência, a Basf lança no mercado brasileiro um produto para contato direto 
com alimentos, o Acronal® BCR0456. O adesivo acrílico à base de água foi desenvolvido 
especialmente para etiquetas que entram em contato direto com os alimentos. “O adesivo tem 
um diferencial essencial para este tipo de aplicação: resiste ao teste de migração de gordura 
dos alimentos, o que nenhum adesivo base borracha consegue”, explica Luciana Fonseca, 
Gerente de Vendas da Unidade de Adesivos da Basf. 
 
Além do diferencial de aderência em superfícies gordurosas, o adesivo também tem outra 
característica importante: larga faixa de temperatura de aplicação. Ou seja, a etiqueta com o 
Acronal® BCR0456 consegue ser aplicada em temperaturas diversas, sem perder suas 
propriedades de fixação. “A etiqueta formulada com o adesivo consegue ser colada em 
superfícies que podem estar entre -5ºC a 20ºC. Esta propriedade era possível somente com os 
adesivos à base de borracha”, esclarece Luciana. 
 
O Acronal® BCR0456 apresenta características muito parecidas com os hotmelts e ainda 
consegue resistir à migração de gordura, atributo não presente no concorrente à base de 
borracha. 
 
O adesivo, desenvolvido na Alemanha, já tem certificação de uso direto em alimentos pelo 
ISEGA (Instituto de Análise de Materiais para Embalagem da Alemanha). Esta certificação 
também é aceita no Brasil. 
 
Basf. A caminho dos 100 anos de Brasil em 2011. Transformando a Química da Vida. 
Esta temática foi definida após pesquisa com a liderança da empresa, com o objetivo de 
reforçar a responsabilidade histórica da companhia, e está alinhada com a sua estratégia de 
atuação. Química é transformar o que já existe, é criar o novo, é gerar vida. Com base neste 
conceito, funcionários, clientes, comunidade e todos os públicos com os quais a empresa 
interage irão compreender esse importante marco na trajetória da organização.  
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