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Press Release

Em 9 de março de 2017, a RadTech realizou 
seu primeiro fórum de cura por radiação no 
auditório do IPEN / USP, em São Paulo, com 
a participação de muitas empresas 
importantes do setor.	!
A RadTech decidiu inovar e trouxe para o 
mercado, pela primeira vez, um fórum com 
várias palestras e uma exposição ao longo do 
dia, com o que há de mais inovador no setor de 
cura de radiação. O evento aconteceu no dia 9 
de março no auditório do IPEN / USP em São 
Paulo.	
Com cerca de 200 participantes, o evento foi 
um verdadeiro sucesso !!	!
Até o ano passado, a Radtech realizou 
seminários focados em certas áreas de 
aplicação como a cura por radiação nas 
indústrias gráficas, madeira, plásticos, etc.	

"A partir da experiência de outros eventos, 
como os fóruns Paint & Pintura e GraphPrint, 
que são sempre muito produtivos e tivemos a 
honra de participar com nossas palestras, 
tivemos a idéia de fazer um evento com o 
mesmo modelo aplicado para o nosso nicho de 
mercado de cura por radiação.	
É um mercado pequeno em comparação com a 
indústria de tintas no geral, mas as empresas 
tiveram a oportunidade de mostrar as novas 
tecnologias no mesmo lugar e ao mesmo tempo 
para muitas pessoas como nunca feito antes em 
nossa região. "	!
Roberto Caforio - Gerente Operacional



Tivemos um dia inteiro de palestras 
técnicas e comerciais sobre os mais 
diversos temas relacionados à cura por 
radiação.	!
As palestras foram :	!
- Allnex: “Low Migration Resins, resins 

with good adhesion properties and LED 
curing”, Scott Auger, global marketing 
manager, PC&I;	!

- Quiminutri / IGM Resins: “Next-
generation LED curable photoinitiators 
for food packaging and wood coating”, 
Maurício Locatelli, General Manager, 
and Stephen Postle, Technology Vice 
President;	!

- Fuji Silysia Chemical Brasil: “Silicas 
and gloss control in UV paints and 
varnishes”, Rene Minharro Alves, South 
America Sales & Marketing Manager;	!

- Flint Group: “The UV technology 
facing the new needs of the printing 
market”, Gilson Schlosser, Technical 
Service Manager - Latin America;	!

- BRCHEMICAL: “Control of UV curing 
process - Radiometry”, Sergio Medeiros, 
Technical Director;	!

- Search Química: “Vacuum 
Metallization”, Rafael Santos, Technical 
and New Business Manager.	!



Além das palestras, cada empresa tinha um 
espaço de exposição para apresentar suas 
tecnologias e conversar com os clientes. 
Neste espaço também contamos com a 
participação de duas outras empresas, a 
Midland e a UVTRONIC, que não 
apresentaram palestras, mas estavam 
expondo seus produtos e serviços.	



Queremos trazer mudanças, diferenciais e inovações para este 
mercado e nós já estamos fazendo isso através deste primeiro evento. Os participantes 
ficaram muito satisfeitos e felizes, superando todas as expectativas. Então, quando 
decidirmos fazer outro evento como este, temos a certeza de que será ainda melhor, porque 
a credibilidade deste fórum já fará toda a diferença. Após este evento, temos perspectivas 
muito melhores para 2017.	!
Agradecemos imensamente a todos os patrocinadores e participantes do evento, sem 
dúvida vocês foram responsáveis por todo esse sucesso !!	!
Encontro vocês da próxima vez!	!
Roberto Caforio	
Operational Manager	
Radtech South America	!

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO


