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O mundo está se transformando…
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Até 2050 a frota de carros de passeios

poderá passar dos atuais 900 milhões para 

mais de 2 bilhões.

Alguns países possuem metas de eliminação de 100% 

de automóveis movidos a gasolina e diesel. Ex. França

/ Reino Unido (2040)

Uma redução de 10% de redução em peso do veículo

pode resultar em uma economia de combustível entre 

6%-8%. U.S. Energy



E esta mudança esta sendo rápida

demais…
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Os recursos naturais estão sendo

esgotados, enquanto que a demanda por

energia esta aumentando.

Uma pessoa que nascer na Alemanha

em 2060 poderá viver ate 9 anos mais

do que outra que nasceu no ano de 

2010



E a Covestro está trabalhando e fazendo a 

sua parte…
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Desenvolvendo produtos para um 

mercado consumidor mais exigente: 

Produtos e materiais precisam ser

praticos, inteligentes e sustentáveis

Utilizando fontes renováveis de matérias primas

Reduzindo a demanda por recursos fósseis

Desenvolvendo materiais com menor peso e mesma

performance



O que é o Baypreg®?
Definições e Processamento
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São formulações especiais de Poliuretano utilizados em combinação com 

outros materiais de reforço para produzir pecas moldadas.

Materiais de Reforço:

• Fibras naturais ou Fibra de Vidro

Para:

• Peças com baixa espessura (aprox 1 – 2,5)

• Composição do tipo “sanduíche” em combinação com papel, aluminio, 

ou termoplastico no formato de “honeycomb” (6-30 mm)



Baypreg®
Definições e Processamento
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Baypreg F            PUR – Aplicação por Spray 

Baypreg ® F

Contrução tipo sanduíche

(material do núcleo pode ser papel

“honeycomb, aluminio, etc)

Peças com baixa espessura (1,5 –

2,5 mm)

Reforçadas com mantas de fibra

natural ou de vidro



Baypreg®
Definições e Processamento
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Baypreg F  - Mantas de Fibra Natural – Peças com baixa espessura

Esquema do Processo de Produção



Baypreg®
Definições e Processamento
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Baypreg F  - Mantas de Fibra Natural – Peças com baixa espessura

Vantagens

➢ Tempo total de ciclo de moldagem muito rápido (aprox 60s para peças planas)

➢ Sistemas com adição de desmoldante interno (diminuindo a necessidade de 

uso de desmoldante externo no molde)

➢ Alto percentual de uso de fibras naturais (55-65%)

➢ Peças com baixo peso (1350 – 1500 g/m2)

➢ Alta resistência a Flexão e Estabilidade Dimensional

➢ Baixas emissoes

➢ Boa performance ao impacto



Baypreg®
Definições e Processamento
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Baypreg F  - Contrução tipo Sanduíche

Esquema do Processo de Produção



Baypreg®
Definições e Processamento
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Baypreg F  - Baypreg F  - Contrução tipo Sanduíche

Vantagens

➢ Boa rigidez com baixo peso

➢ Alta resistência a temperatura e estabilidade

dimensional

➢ Possibilidade de moldagem de insertos no momento

da injeção

➢ Liberdade de design

➢ Possibilidade de correção de propriedades conforme

especificação final requerida

➢ Sistemas com adição de desmoldante interno

(diminuindo a necessidade de uso de desmoldante

externo no molde)



Baypreg®
Aplicações – Painel da Porta (Nucleo)
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➢ PU compacto – Sistema com agente desmoldante interno

➢ Reforçado com Fibra Natural (Linho, Sisal, Cânhamo)



Baypreg®
Aplicações – Tampas de Teto Solar
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Baypreg®
Aplicações – Assoalhos dos Porta Malas
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Baypreg®
Aplicações – Spoiler
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Baypreg®
Possibilidades de Design – Construção Tipo Sanduíche
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Baypreg®
Propriedades Mecânicas – Construção Tipo Sanduíche

Resistência a Flexão em Função do Peso por Área



Baypreg®
Propriedades Mecânicas – Construção Tipo Sanduíche

17



18

Baypreg®
Propriedades Mecânicas – Mantas de Fibra Natural - Pecas

de Baixa espessura



Linha Baypreg para Mercado Automotivo
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Resumo

• Covestro é referência em P&D e esta sempre a frente lançando novas tecnologias 

e produtos inovadores em PUR.

• Sempre buscando produtos leves com alto nivel de performance.

• Nossa principal diretriz para os desenvolvimentos tem como pilares a 

sustentabilidade e redução de custos.

• Os compositos são um mundo com imensas possibilidades de desenvolvimento.

• Os produtos da linha Baypreg para assoalho de porta malas já é uma realidade na

industria brasileira, porem opera com pecas importadas e finalizadas por

industrias locais . 



covestro.com

Obrigada por sua

atenção

Fernanda de Luca Porto
fernanda.porto@covestro.com

11 2526 3112

11 98432 9928
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Perguntas ?
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