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KRAIBURG TPE at VIETNAMPLAS 2017

TPE innovation for high-end lifestyle products
KRAIBURG TPE, the global competence leader in thermoplastic
elastomer compounds will be participating in VIETNAMPLAS 2017, the
16th Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition. This
exhibition will be held on 13-16th September 2017 at the Saigon
Exhibition and Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh,
District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam and KRAIBURG TPE will be
located at booth C6, Hall C. The Thermoplastic Elastomers specialist
will showcase its new VS/AD/HM series as part of the THERMOLAST®
K product line.

Kuala Lumpur, July 2017. In response to an increasing demand for hightech materials used in the production of consumer electronics and high-end
lifestyle products, KRAIBURG TPE will present its new cutting-edge
VS/AD/HM series as part of the THERMOLAST® K product line at
VIETNAMPLAS 2017. Also on show will be an impressive portfolio of
premium TPE compounds and custom-engineered solutions for consumer,
industry, automotive and medical applications.
Press contact:

Setting high-tech material standards

Asia Pacific

The TPE compounds of the new VS/AD/HM series were developed for

Bridget Ngang

high-tech industry applications such as smartphone cases, headphones,
remote controls or VR headsets. They also perfectly fit the needs of high-
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bridget.ngang@kraiburg-tpe.com

end lifestyle products such as exclusive cosmetic packaging. Their winning
features include a smooth silky surface with superior chemical resistance
against sebum and an exceptional abrasion and scratch resistance. The
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compounds are easy to color, have an excellent adhesion performance and
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provide outstanding mechanical properties.
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About KRAIBURG TPE
KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) is a global manufacturer of
thermoplastic elastomers. From its beginning in 2001 as subsidiary of the
historical KRAIBURG Group founded in 1947, KRAIBURG TPE has
pioneered in TPE compounds, today being the competence leader in this
industry. With production sites in Germany, the US, and Malaysia the
company offers a broad range of compounds for applications in the
automotive, industrial, consumer, and for the strictly regulated medical
sectors. The established THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® and For Tec
E® product lines are processed by injection molding or extrusion and
provide

numerous

processing and

product design advantages

to

manufacturers. KRAIBURG TPE features innovative capabilities as well as
true global customer orientation, customized product solutions and reliable
service. The company is certified to ISO 50001 at its headquarters in
Germany as well as in Malaysia and holds ISO 9001 and ISO 14001
certifications at all global sites. In 2016, KRAIBURG TPE, with over 550
worldwide employees, generated sales of 167 million euros.
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KRAIBURG TPE tại VIETNAMPLAS 2017

Sáng tạo TPE cho những sản phẩm cao cấp
KRAIBURG TPE – công ty hàng đầu vể những phát minh và sáng tạo về
TPE với qui mô toàn cầu, chuyên sản xuất nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPE)
sẽ tham gia VIETNAMPLAS 2017 - Triển lãm Công nghiệp Cao su & Nhựa
dẻo Quốc tế tại Việt Nam lần thứ 16. Triển lãm này sẽ được tổ chức từ
ngày 13 đến ngày 16 thá ng 9 năm 2017 tạ i Trung tâm Hộ i chợ và Triể n
lã m Sà i Gò n (SECC), 799 Nguyễ n Văn Linh, Quậ n 9, Thà nh phố Hồ Chı́
Minh, Việ t Nam và KRAIBURG TPE sẽ được đặ t tạ i quầy C6, Sảnh C.
Chuyên gia Nhựa nhiệt dẻo Đàn hồi sẽ giới thiệu các dòng VS/AD/HM
mới như một phần của dòng sản phẩm THERMOLAST® K.
Kuala Lumpur, tháng 7 năm 2017. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng các vật liệu

công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng và các sản phẩm gia
dụng cao cấp ngày càng gia tăng, KRAIBURG TPE sẽ trưng bày dòng

VS/AD/HM tân tiến mới nằm trong dòng sản phẩm THERMOLAST® K tại

VIETNAMPLAS 2017. Ngoài ra cũng trưng bày danh mục ấn tượng gồm các
hợp chất TPE cao cấp và các giải pháp được thiết kế theo yêu cầu của người
tiêu dùng, ứng dụng công nghiệp, ứng dụng trong ngành ô tô cũng như y tế.

Liên hệ báo chí:

Thiết lập các tiêu chuẩn vật liệu công nghệ cao

Châu Á Thái Bình Dương

Các hợp chất TPE thuộc dòng VS/AD/HM mới đã được phát triển dành cho các

Bình Dương

ứng dụng công nghiệp công nghệ cao như vỏ điện thoại thông minh, tai nghe,

điều khiển từ xa hoặc thiết bị đeo đầu thực tế ảo (VR). Chúng cũng hoàn toàn

phù hợp với các sản phẩm cao cấp như bao bì mỹ phẩm. Các tính năng lợi thế
của chúng bao gồm bề mặt mịn màng có độ bền hóa học vượt trội chống lại bã

nhờn và độ bền chống mài mòn và trầy xước đặc biệt. Các hợp chất dễ lên màu,
có độ bám dính và cơ tính tuyệt vời.

Giới thiệu về KRAIBURG TPE

Bridget Ngang

Quản lý Tiếp thị khu vực Châu Á Thái
ĐT: +603 8934 1301

bridget.ngang@kraiburg-tpe.com
Quốc tế
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KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) là nhà sản xuất nhựa nhiệt dẻo đàn hồi
có quy mô toàn cầu. Từ khi đi vào hoạt động vào năm 2001 với tư cách công ty con
thuộc tập đoàn KRAIBURG có bề dày lịch sử được thành lập vào năm 1947,
KRAIBURG TPE đã đi tiên phong về hợp chất TPE, ngày nay là đơn vị dẫn đầu đầy
năng lực trong ngành này. Với các cơ sở sản xuất ở Đức, Hoa Kỳ và Malaysia, công
ty cung cấp hàng loạt vật liệu cho các ứng dụng trong ngành ô tô, công nghiệp,
tiêu dùng và lĩnh vực y tế có quy định khắt khe. Các dòng sản phẩm
THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® và For Tec E® danh tiếng được xử lý bằng phương
pháp ép phun hoặc ép đùn, mang lại vô số ưu điểm thiết kế sản phẩm cho các nhà
sản xuất. KRAIBURG TPE sở hữu năng lực sáng tạo cũng như các giải pháp sản
phẩm hướng đến khách hàng toàn cầu và dịch vụ đáng tin cậy. Công ty được trao
chứng nhận ISO 50001 tại trụ sở chính của mình ở Đức cũng như ở Malaysia và
được cấp các chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 ở tất cả các cơ sở trên toàn cầu.
Năm 2016, KRAIBURG TPE, với trên 550 nhân viên trên toàn thế giới, đạt doanh
số 167 triệu euro.

