PRESS RELEASE

CORTICEIRA AMORIM LANÇA SOLUÇÃO
SUSTENTÁVEL PARA CONTROLO DE
POLUIÇÃO
Mozelos, 3 de Maio de 2010 – A CORTICEIRA AMORIM apresenta ao mercado uma
gama de absorventes para derrames de óleos e hidrocarbonetos, comercializada sob a
designação CorkSorb, produzida a partir da matéria-prima cortiça.
Os absorventes CorkSorb foram concebidos para fazer face a todo o tipo de derrames que
possam acontecer em meios industriais, estradas ou meios aquáticos. As características
intrínsecas da cortiça associadas à selecção rigorosa do material e ao desenvolvimento de
um produto focalizado nas necessidades do mercado deram origem a uma gama de
produtos com uma excelente performance técnica, a preços competitivos e que oferece aos
Clientes uma solução sustentável para lidar com os derrames de óleos.
A criação deste produto surge em resultado do forte investimento da CORTICEIRA
AMORIM na área de Investigação & Desenvolvimento, e consubstancia-se num primeiro
resultado vocacionado para a descoberta de novas aplicações para a cortiça, com a maisvalia de, ao utilizar cortiça na protecção ambiental, se manter um estreito alinhamento entre
esta nova solução e a política de sustentabilidade adoptada por toda a Organização.
Os absorventes CorkSorb são os primeiros produtos a serem lançados no mercado com
estas características – funcionalidade e sustentabilidade –, estando já a CORTICEIRA
AMORIM a desenvolver outras soluções que utilizam as propriedades da cortiça para
combater os efeitos nocivos da poluição.
Esta gama de produtos com base em cortiça absorve óleos, hidrocarbonetos e solventes
orgânicos, fazendo a devida separação da água (que não é neste processo absorvida), e
pode ser utilizada para lidar com derrames e fugas de produtos inflamáveis.

Para informações adicionais contactar:
Cristina Rios de Amorim
Representante para as Relações com o Mercado
Tel:
+351 22 747 54 25
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com

Sobre CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.:
Tendo iniciado a sua actividade no século XIX, a CORTICEIRA AMORIM tornou-se na
maior empresa transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de
negócios superior a 450 milhões de euros em 103 países. A CORTICEIRA AMORIM e as
suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e preservação de
milhões de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos orgulho da nossa
contribuição na correcta utilização desta importante floresta que desempenha um papel
fundamental na fixação de CO2, na preservação da biodiversidade e no combate à
desertificação. Para saber mais informação convidamo-lo a visitar os nossos websites
informativos em www.amorim.com e www.savemiguel.com .
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