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Desempenho e liderança  
em plásticos pretos 

a cabot corporation é uma empresa global de materiais de desempenho 

que se esforça para ser o parceiro preferido dos clientes. somos um 

fabricante líder de negro de fumo e outros produtos químicos especiais 

há mais de 130 anos, e fornecemos aditivos para a indústria de plásticos 

desde seu início. 

nosso alcance global nos permite trabalhar próximo a nossos clientes e 

atender aos mais altos padrões de desempenho, qualidade e serviço. 

nossa rede mundial de produção e as três instalações para 

desenvolvimento de aplicações permitem-nos oferecer aos nossos 

clientes capacidades de serviço globais, bem como as mais recentes 

inovações técnicas. 

alcance global

Damos suporte a clientes em todo o mundo com nossos centros 
mundiais de produção e desenvolvimento de aplicações

com aproximadamente 4.500 funcionários em todo o mundo, 
continuamos a gerar um ambiente de diversidade, ancorado em valores e 
sustentabilidade. 

temos 44 fábricas instaladas em 21 países, todas gerenciadas por 
equipes locais. mantemos nossas características em nível mundial, para 
podermos servir a nossos clientes em todo o mundo.

◆ américa do Norte

 canadá

 méxico

 estados Unidos

◆ américa do Sul

 argentina

 Brasil

 colômbia

◆ Europa, Oriente Médio  
 e África

 Bélgica

 república tcheca

 França

 alemanha

 itália

 letônia

 noruega

 suíça

 países Baixos

 emirados árabes Unidos

 reino Unido

◆ Ásia pacífico

 china

 Índia

 indonésia

 Japão

 coreia

 malásia

 cingapura
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Garantimos alta pureza e
desempenho de cor superior

diversas leis nacionais e regionais restringem os aditivos que podem ser 

incorporados em materiais plásticos e artigos destinados a entrar em 

contato com alimentos. temos uma ampla gama de negros de fumo 

especiais, que atendem às rígidas exigências de contato com alimentos, 

inclusive as estabelecidas pelo Food and drug administration (Fda) dos 

eUa e a comissão europeia. os clientes que necessitam de desempenho 

de cor e opacidade excepcionais para suas aplicações de contato com 

alimentos podem entrar em contato conosco para obter mais informa-

ções sobre os negros de fumo capazes de atender às suas necessida-

des de desempenho e às exigências regulatórias.

Nossas marcas 
Fornecemos uma vasta gama de negros de fumo especiais, capazes de 

atender aos requisitos de desempenho e a capacidade de 

processamento de diversos setores industriais e variadas aplicações. 

disponibilizados sob a forma de pellets e pó, nossos conhecidos 

produtos para a indústria de plásticos incluem os negros de fumo 

especiais VUlcan®, elFteX®, monarch® e BlacK pearls®. embora 

nossos produtos venham apresentando um desempenho satisfatório 

para aplicações plásticas há mais de 50 anos e sejam os preferidos da 

indústria, continuamos a inovar e desenvolver novos produtos capazes 

de melhorar ainda mais o desempenho dos produtos de nossos clientes.

1 Determinado pelo método analítico 
desenvolvido pela Cabot e adotado pelo FDA 

Black pEaRlS 4750
MONaRch 4750

Black pEaRlS 4350
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Figura 1: Negros de fumo que atendem a 
exigências regulatórias dos EUa para contato 
com alimentos 

Melhoria da aparência superficial
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Guia de seleção
oferecemos três negros de fumo especiais, que têm desempenho de cor 

e opacidade superiores e que foram especificamente formulados para 

atender às rígidas exigências regulatórias do Fda. além disso, dispomos 

de um amplo portfólio de produtos que atendem aos requisitos 

regulatórios da Ue para plásticos e às diretrizes regulatórias da américa 

do sul, suíça, Japão e china para contato com alimentos.

regulamentações regionais relevantes e produtos adequados são apre-

sentados abaixo. nossos produtos desenvolvidos para aplicações em 

contato com alimentos são listados na seção dados técnicos; o repre-

sentante da cabot pode ajudá-lo na escolha de produtos específicos.

conformidade com as exigências regulatórias do FDa (EUa)
os padrões de conformidade aplicáveis à diretriz 21 cFr 178.3297 do Fda 

(eUa) são1:

◆ total de pahs não superior a 0,5 ppm

◆ Benzo(a)pireno não superior a 5,0 ppb 

◆ níveis de negro de fumo formulado não superior a 2,5% (em peso)  

do polímero 



oferecemos três negros de fumo especiais de alta pureza – 

BlacK pearls® 4350 e 4750 – ambos na forma de pellets, e monarch® 

4750 na forma em pó – capazes de atender às exigências do Fda citadas 

acima. esses produtos podem ser utilizados em todos os sistemas 

poliméricos relevantes. o desempenho relativo desses produtos é 

mostrado na Figura 1. 

conformidade com as exigências regulatórias  
da UE e de outras regiões
oferecemos diversos negros de fumo especiais capazes de atender às 

exigências regulatórias para plásticos vigentes na Ue nos países do 

mercosul, na suíça, no Japão e na china. todos os produtos são testados 

regularmente para assegurar a conformidade e a uniformidade lote a lote. 

para obter informações sobre as conformidades mais recentes, entre em 

contato com o representante local da cabot.

União Europeia

a commission regulation eU no 10/2011 aplica-se a todos os países da 

União europeia. os requisitos de pureza e as especificações de 

conformidade são:

◆	 Extrato	em	tolueno	≤	0,1%2 

◆ extinção de cicloexano a 386 nm <0,02 para célula de 1 cm ou  

<0,1 para célula de 5 cm

◆	 Benzo(a)pireno	≤0,25	mg/kg	(250	ppb)

◆ partículas primárias de 10-300 nm, agregados de 100-1200 nm, 

aglomerados 300 nm ou mais

◆ no item acabado para contato com alimentos, é permitido no 

máximo 2,5% em peso de negro de fumo  

 

Mercosul3

o mercosul adotou os seguintes requisitos de pureza:

◆	 Extrato	em	tolueno	≤	0,1%

◆ extinção de cicloexano a 386 nm <0,02 para célula de 1 cm  

ou <0,1 para célula de 5 cm

◆	 Benzo(a)pireno	≤0,25	mg/kg	(250	ppb)

◆ no item acabado para contato com alimentos, é permitido 

no máximo 2,5% em peso de negro de fumo 

2 Determinado pelo método ISO 6209
3 Reglamento Técnico Mercosur sobre "materiales plasticos destinados  

a la elaboracion de envases y equipamientos en contacto con alimentos".
 - MERCOSUR/GMC/RES. Nº15/10 Colorants (Corantes)
 - MERCOSUR/GMC/RES. N°32/07 Positive list of additives (lista de aditivos permitidos)
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4 "Ordonnance du DFI sur les objets et matériaux en matière plastique" – SR 817.023.21 of 23/11/2005 (Section 3, Annexe 1)  
versão atualizada, de abril de 2013.

5 Standard GB9695-2008 Hygienic std for uses of additives in food containers and packaging materials (padrões de higiene para 
uso de aditivos em materiais para recipientes e embalagens de alimentos) 
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Suíça4

a suíça adotou os seguintes requisitos de pureza:

◆	 Extrato	em	tolueno	≤	0,1%

◆ extinção de cicloexano a 386 nm <0,02 para célula de 1 cm  

ou <0,1 para célula de 5 cm

◆	 Benzo(a)pireno	≤0,25	mg/kg	(250	ppb)

◆ no item acabado para contato com alimentos, é permitido  

no máximo 2,5% em peso de negro de fumo  

Japão

o Japão adotou os seguintes requisitos de pureza. cada produto  

deve ser especificamente aprovado pela Japan hygienic olefin and 

styrene plastics association (Jhospa). sendo assim, entre em contato 

com o representante da cabot para obter mais informações.

◆	 Extrato	em	tolueno	≤	0,1%

◆	 Benzo(a)pireno	≤0,25	mg/kg	(250	ppb)

china5

a china adotou os seguintes requisitos de pureza: 

◆ requisitos de pureza da council of europe resolution ap(89)1

◆ no item acabado para contato com alimento, é permitido um 

percentual máximo em peso de negro  

de fumo dependendo do tipo de polímero:

– em pe: máximo de 3%

– em pp, ps, as, aBs, pa, pet e pc: a dose necessária

tipos de aplicações de contato com alimentos
nossos negros de fumo são usados em várias aplicações de contato 

com alimentos, incluindo: 

◆ Bens de consumo moldados

◆ Filmes e chapas

◆ tubos

◆ Fibras e têxteis

os produtos mais comuns para essas aplicações estão listados na 

seção dados técnicos desta brochura. para obter mais informações, 

consulte a brochura corresponde à aplicação desejada ou entre em 

contato com um representante da cabot.



observação: para negros de fumo especiais oferecidos tanto na forma de pellets quanto na forma em pó, monarch é a forma em pó.

6 Informações atuais no momento da publicação. Para garantir que um negro de fumo possa ser usado em aplicações que entrem em 
contato com alimentos, é necessário que a Cabot forneça uma declaração de certificação para contato com alimento. Entre em contato 
com o representante local da Cabot.

7 Este produto atende às exigências da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA (21 CFR 178.3297) para contato com alimentos quando 
utilizado como um corante em polímeros.

os dados apresentados na tabela acima são valores típicos de teste destinados apenas como orientação e não são especificações de 
produto. as especificações do produto estão disponíveis em seu representante cabot.
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Negros de  
fumo especiais

Descrição

aplicação propriedades físicas

propriedades físicas representativas

aStM
D-1510

aStM
D-2414

aStM
D-3265

aStM
D-1514

aStM
D-1509

aStM
D-1513

aStM
D-4527

Bens de 
consumo 
moldados

Filmes e 
chapas

tubos Fibras
contato com 
alimentos6

FDa dos 
EUa6,7 pellets pó

Índice de 
iodo

(mg/g)

OaN
(cc/100 g)

tint
(%)

resíduos de 
325 mesh

(ppm)

Umidade na 
embalagem

(%)

Densidade 
do pellet
(kg/m3)

Extrato em 
tolueno

(%)

Black pEaRlS 4350
negro de fumo de alta pureza para forno, que oferece jetness médio com 
excelente dispersabilidade e facilidade de diluição na masterbatch.

• • • • 116 70 121 <100 <1,0 443 <0,1

Black pEaRlS 4750
MONaRch 4750

negro de fumo de alta pureza que oferece altíssimo jetness e subtom azul. • • • • • 260 120 145 <200 <3,0 307 <0,1

ElFtEX p100
negro de fumo especial de tipo-p que atende a todos os padrões iso para 
proteção contra raios UV em composições integralmente formuladas para 
tubos, com fácil dispersão e desempenho premium em termos de umidade.

• • • 81 103 93 <20 <1,0 378 <0,03

Black pEaRlS 4040
negro de fumo especial, que oferece boa proteção contra raios UV e bom 
poder de cobertura em diversas aplicações de filmes plásticos, especialmente 
em filmes para agricultura.

• • • • • 82 101 102 <25 <1,0 389 <0,1

ElFtEX 570
negro de fumo especial multipropósito para desempenho de cor e proteção 
contra raios UV/intempéries em aplicações plásticas, incluindo peças 
moldadas de uso geral, filmes para agricultura e fibras sintéticas em mechas.

• • • • • 121 114 115 <50 <1,0 345 <0,1

ElFtEX tp
negro de fumo especial de tipo-p padrão, que atende a todos os padrões iso 
para composições integralmente formuladas para tubos.

• • • • 92 98 106 <25 <1,0 375 <0,03

Black pEaRlS 4560i
negro de fumo especial de forte tom azul, que fornece pUreZa e 
processabilidade superiores (cargas mB mais altas) para aplicações em 
fibras.

• • • 125 110 103 <10 <1,0 360 <0,1

VUlcaN 9a32
material premium, que oferece proteção contra raios UV em aplicações 
plásticas, como recobrimento de cabos e filmes para agricultura.

• • • • 142 118 120 <30 <1,0 352 <0,1

Black pEaRlS 800
MONaRch 800

oferece um ótimo equilíbrio de propriedades, incluindo alto jetness, subtom 
azul, excelente proteção contra raios UV e baixa viscosidade em aplicações 
plásticas.

• • • • 258 71 152 <200 <3,0 430 <0,1

Black pEaRlS 880 
MONaRch 880

Garante altos níveis de jetness com excelente qualidade de superfície e 
retenção das propriedades mecânicas em aplicações plásticas estéticas de 
alto valor. 

• • • • 258 105 155 <100 <3,0 335 <0,1

Dados técnicos 
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Negros de  
fumo especiais
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(%)

resíduos de 
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Extrato em 
tolueno

(%)
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proteção contra raios UV em composições integralmente formuladas para 
tubos, com fácil dispersão e desempenho premium em termos de umidade.

• • • 81 103 93 <20 <1,0 378 <0,03

Black pEaRlS 4040
negro de fumo especial, que oferece boa proteção contra raios UV e bom 
poder de cobertura em diversas aplicações de filmes plásticos, especialmente 
em filmes para agricultura.

• • • • • 82 101 102 <25 <1,0 389 <0,1
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os nomes BlacK pearls, elFteX, monarch e VUlcan são marcas registradas da cabot corporation. 

cabotcorp.com
© 2017 cabot corporation.
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Referências adicionais
este Guia de aplicação do produto fornece informações específicas sobre nossos negros de fumo especiais para uso em 

aplicações de contato com alimentos em plásticos. para outras recomendações de produtos para aplicações específicas e 

informações mais gerais sobre nosso portfólio de produtos, visite o site cabotcorp.com ou entre em contato com o seu 

representante cabot.

os dados e as conclusões aqui contidos baseiam-se em trabalho que acreditamos ser confiável, mas a cabot não pode e não garante que resultados e/ou conclusões semelhantes serão obtidos por outros. essas 

informações são fornecidas somente para conveniência e para fins informativos. não fornecemos nenhuma garantia explícita ou implícita quanto a essas informações ou a qualquer produto ao qual elas estejam 

relacionadas. essas informações podem conter imprecisões, erros ou omissões e a caBot nÃo Fornece Garantias eXpressas oU implÍcitas, inclUindo de comercialiZaçÃo oU adeQUaçÃo a Um determinado 

Fim em relaçÃo a (i) tais inFormações, (ii) QUalQUer prodUto oU (iii) ViolaçÃo de propriedade intelectUal. em nenhuma hipótese a cabot será responsabilizada e, portanto, a cabot não aceita e rejeita a 

responsabilidade por quaisquer indenizações em relação ao uso ou à confiança nestas informações ou a qualquer produto ao qual elas se refiram.

aMéRica DO NORtE

cabot corporation Business  

and technology center

157 concord road 

p.o. Box 7001 

Billerica, ma 01821 – eUa

Serviço técnico  

t +1 800 462 2313

Atendimento ao cliente  

t +1 678 297 1300 

F +1 678 297 1245

aMéRica DO SUl

cabot Brasil indústria  

e comércio ltda.

rua do paraíso 148 – 5º andar 

04103-000 são paulo, 

sp Brasil

t +55 11 2144 6400

F +55 11 3253 0051

EUROpa

sia cabot latvia

101	Mukusalas	Street

riga, lV-1004,

letônia

t +371 6705 0700

F +371 6705 0985

ORiENtE MéDiO E ÁFRica

cabot dubai 

p.o. Box 17894 

Jebel ali Free Zone 

loB 15, office 424 

dubai 

emirados árabes Unidos

t +371 6705 0700

F +371 6705 0985

ÁSia-pacÍFicO

cabot china ltd.

558 shuangbai road 

shanghai 201108 

china

t +86 21 5175 8800

F +86 21 6434 5532 

JapãO

cabot specialty chemicals inc.

sumitomo shiba-daimon Bldg. 3F 

2-5-5 shiba daimon,  

Minato-ku

Tokyo	105-0012	

Japão

t +81 3 6820 0255

F +81 3 5425 4500


