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LSR – Últimas tecnologias em moldagem por injecção LSR
(Silicone Líquido)
As SIGMA technical talks LSR estão disponíveis agora em português pela primeira vez em 15
de junho de 2021. Você está convidado a conhecer o que há de mais moderno no uso e
possibilidades de aplicação de silicones líquidos (LSR).
Com apresentações exclusivas da ARBURG, GÜNTHER Câmara Quente, Momentive e SIGMA
Engineering, você terá uma visão detalhada do potencial das aplicações de silicone líquido.
Marco Ruivo, Gerente Técnico de Vendas em Portugal da SIGMA, um especialista com
experiência em moldes, irá guiá-lo através do programa de duas horas. Diogo de Sá, Gerente de
Engenharia, contará fatos interessantes sobre projetos rápidos e seguros com Moldagem Virtual.
Aproveite a oportunidade de conhecer as subsidiárias do Brasil e de Portugal da SIGMA.
Terça-feira, Dia 15 de Junho de 2021
Login 1:55 pm (UTC+00:00)
2 pm

Do conceito à produção em massa em 41 dias |
ARBRUG, Martin Cayre, Gerente
Precisão e rapidez na produção de máscaras faciais através da Moldagem
Virtual |
SIGMA Brasil (MAGMA Engenharia do Brasil Ltda.), Diogo de Sá,
Engineering and Support
Silopren LSR 27X0 – Next Generation Innovative Self Bonding Technology |
Momentive, Alexandre Pontes, Sr West Coast Account Manager - Elastomers
Canais Frios para Silicone |
GÜNTHER hot runner, José Cravo, Representante Técnico GUNTHER em
Portugal

Informações:
Assim que você se inscrever para o webinar, enviaremos um e-mail de confirmação e também
o seu link de acesso. Além disso, você receberá um e-mail de lembrete um dia e uma hora
antes do evento, para que absolutamente nada se perca! Aguardamos sua participação e
perguntas após as apresentações.
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Ainda não está participando? Cadastre-se agora através do nosso calendário de eventos.
For further questions regarding the event please contact:
Katharina Aschhoff or Nicole Klein
Tel.: +49 (0)241 89 495 – 1008 | events@sigmasoft.de
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