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CHT QUIMIPEL – PARCERIA E INOVAÇÃO NO 
SEGMENTO DE PAPÉIS ESPECIAIS REVESTIDOS

O Grupo CHT atua global-
mente no desenvolvimen-
to e comercialização de 
especialidades químicas 

nos diversos segmentos da indústria, 
e se destaca dentro do setor papeleiro 
a partir do desenvolvimento de solu-
ções sob medida para seus clientes de 
forma inovadora e sustentável, garan-
tindo a qualidade e funcionalidade 
consistente de seus produtos.

Dentre os segmentos trabalhados 
na unidade de negócio Paper Solutions, 
podemos destacar o segmento de 
aditivos químicos para a produção 
de papéis especiais revestidos, que 
são tecnologias especialmente de-
senvolvidas de acordo com a neces-
sidade do cliente, com o objetivo de 
alcançar alta performance em quali-
dade e funcionalidade.

Especificamente com relação às 
tecnologias para produção de papéis 
térmicos, a CHT tem experiência 
de 20 anos de aplicação e desenvol-
vimento. Ao longo desses anos foi 
estabelecida uma sólida parceria de 
confiança com a Oji Papeis Especiais 
para o desenvolvimento de alternati-
vas com produção local. 

Atualmente, o Grupo CHT possui 
um vasto portifólio de aditivos para 
a produção de papéis térmicos, e é 
considerado um player global atuan-
do em diversos continentes, forne-
cendo produtos inovadores e com 
qualidade garantida. Sua central de 
desenvolvimento fica localizada na 
unidade CHT Quimipel, na cidade de 
Piracaia-SP, e conta com um site pro-
dutivo e um time de especialistas que 
trabalham ativamente na execução de 

desenvolvimentos, projetos, aplicação 
e controle de qualidade das especiali-
dades produzidas.

Neste momento delicado que esta-
mos vivenciando, entendemos que o 
setor químico é fundamental dentro 
da cadeia papeleira. A CHT Quimipel 
segue trabalhando, dentro de todos os 
protocolos de segurança das autorida-
des, para manter o mercado de papel e 
celulose ativos. Esse é o nosso papel.  n
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