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impactos que usam tecnologia de fibra longa
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A RTP Company foi pioneira no 

desenvolvimento de compostos de 

fibra muito longa (VLF) desde os 

anos 1980. Nossos compostos de 

VLF são grânulos termoplásticos 

que encapsulam fibras longas do 

mesmo comprimento que os próprios 

grânulos. Fabricamos esses materiais 

usando um processo patenteado 

de pultrusão baseado em anos de 

experiência. 

Os compostos de VLF são a tecnologia ideal para a substituição de 

conjuntos de metal soldados, peças usinadas ou fundidas, porque 

são uma alternativa leve e funcional aos conjuntos de aço ou alumínio 

fundido, magnésio e zinco. Comparados aos compostos de fibra de 

vidro curta (SGF), os compostos de VLF oferecem resistência ao impacto 

significativamente melhorada sem sacrificar a resistência e a rigidez, 

mesmo em temperaturas extremas. 

Como muitos compostos da RTP Company, os compostos de VLF 

podem ser aprimorados e personalizados com aditivos que fornecem: 

• resistência a longo prazo ao envelhecimento por calor

• baixa liberação de VOC/odor

• proteção UV

• e muito mais!

Nossos compostos de VLF estão disponíveis em vários sistemas 

de resina e podem ser moldados por injeção de forma eficiente em 

formas complexas sem custos de acabamento caros. Agradecemos 

a oportunidade de colaborar com você e discutir os benefícios dos 

compostos de VLF da RTP Company. Para começar seu 

projeto, entre em contato conosco, leia nosso código ou 

visite www.rtpcompany.com hoje!

Compostos de Fibra Longa
Soluções fortes, rígidas e resistentes a 
impactos que usam tecnologia de fibra longa

Grânulos VLF versus SGF: 
Qual é a Diferença?
Os grânulos de VLF são mais 
compridos do que os de SGF e 
têm fibras longas e contínuas 
que se estendem por todo o 
comprimento do grânulo (consulte 
a Figura 1). Quando os grânulos 
de VLF são processados por meio 
de moldagem por injeção, as 
fibras longas dentro se enredam, 
criando uma rede esquelética 
interna de reforço. Isso aumenta 
as propriedades mecânicas e pode 
melhorar a estabilidade dimensional 
da peça moldada. Os grânulos 
feitos de compostos VLF da RTP 
Company podem ser processados 
em equipamentos de moldagem por 
injeção padrão, com fácil fluxo de 
material. Além disso, oferecemos 
serviços técnicos e de engenharia 
auxiliada por computador (CAE) 
para orientá-lo ao longo do 
processo. 

Grânulos de SGF:
• 3 mm de comprimento
• As fibras aleatórias  

variam em  
comprimento  
e orientação  
através do  
grânulo

Grânulos de VLF:
• 11 mm de comprimento
• As fibras são contínuas e 

iguais ao comprimento 
do grânulo

• As fibras são 
totalmente 
umedecidas 
com resina 
termoplástica

Figura 1: 

Comparação de Grânulos 
VLF vs. SGF
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Resistência ao Impacto

Nossas formulações de compostos de VLF apresentam 

um alto grau de desempenho de impacto ao mesmo 

tempo em que fornecem boa resistência e rigidez. Esta 

combinação de propriedades oferece proteção contra 

quebras, mesmo em temperaturas extremas. 

Quando comparados com o polipropileno reforçado 

com SGF (PP) e o náilon (PA), os compostos de VLF 

fornecem uma resistência ao impacto muito melhor em 

temperaturas ambiente e extremamente baixas (consulte 

a Figura 2).

Isso é particularmente útil para peças que devem resistir 

a impactos em diversos ambientes – por exemplo, 

componentes de veículos recreativos que devem operar 

com segurança no calor do deserto ou no frio extremo. 

Devido à sua alta relação resistência/peso, os compostos de VLF são 

uma excelente escolha de material para aplicações como rodas de 

cadeiras de rodas, que devem resistir a tensões extremas em uma 

ampla gama de temperaturas.

Figura 2: 

Esses anéis beadlock do ATV são feitos de 

compostos de VLF, que podem resistir a 

ambientes extremos e ser coloridos para eliminar 

o processamento secundário e melhorar a 

estética.
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Comparação de Impacto de  
Compostos SGF vs. VLF - 30% de 

Vidro Reforçado PP
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Estabilidade Dimensional

As peças moldadas com compostos de 

VLF são capazes de manter sua precisão 

dimensional, devido, em parte, ao comprimento 

das fibras longas, que promovem a criação de 

uma estrutura esquelética interna conforme 

mostrado na foto à direita. A estrutura reduz 

a contração da peça após a moldagem, 

mantendo assim o tamanho da peça conforme o 

pretendido. 

Oferecemos compostos de VLF em uma 

variedade de resinas de base com conteúdo 

de fibra de vidro variando de 20 a 60% em 

peso. Para fins de referência, a tabela (Figura 3) 

mostra as porcentagens de contração do molde 

de uma variedade de polímeros com 50% de 

conteúdo de vidro. 

Polímero* Contração 
do molde (%)**

Polipropileno (PP) 0,20

Náilon 6/6 (PA 6/6) 0,18

Poliuretano Termoplástico Rígido (RTPU) 0,15

Poliftalamida (PPA) 0,20

Sulfeto de Polifenileno (PPS) 0,15

Polieterimida (PEI) 0,15

Polieteretercetona (PEEK) 0,20

As fibras longas formam uma 

rede esquelética durante a mol-

dagem que é mantida mesmo 

depois que a resina  

é queimada.

Figura 3:

Antes

Depois

A RTP Company fornece dados de contração aos nossos clientes 

apenas para fins informativos. A RTP Company não garante a contração 

de um material. Quaisquer valores de contração comunicados pela 

RTP Company devem ser usados apenas como orientação e são 

recomendados testes adicionais e verificação dos dados comunicados 

em uma configuração de peça semelhante ao produto final.

* Compostos de VLF com conteúdo de fibra variando de 20-60% estão disponíveis para atender aos 
seus requisitos específicos

** Contração medida na direção do fluxo após o condicionamento em 48 horas a 23 °C

Componentes críticos como este invólucro de  

câmbio automotivo exigem integridade estrutural.  

Quando moldados a partir de compostos de VLF,  

a estabilidade dimensional dessas  

peças complexas é alcançada  

com a ajuda da estrutura  

esquelética das  

fibras longas.
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Contração do Molde de Vários 
 Compostos com 50% de VLF
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Desempenho de Temperatura

Componentes críticos como os usados em 

operações de perfuração de petróleo se 

beneficiam da durabilidade dos compostos 

de VLF, que mantêm suas propriedades 

físicas sob alta pressão e temperaturas 

extremas. 

Independentemente do tipo de polímero, a introdução de fibras 

longas resultará em um composto com módulo e resistência 

aumentados. Esse aumento se estende a temperaturas elevadas. 

As Figuras 4 e 5 mostram que, mesmo em temperaturas 

significativamente elevadas, os compostos de VLF mantêm a 

resistência e a rigidez funcionais. 

Figura 4: 
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Figura 5: 
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Estresse de Tração/Tensão com 
40% VLF PP

Resistência à Tração vs. 
Temperatura com 

40% de VLF
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Resistência a Longo Prazo ao Envelhecimento por Calor

Alguns compostos de VLF resistentes a  

altas temperaturas oferecem excelente  

desempenho de envelhecimento por  

calor com base nas propriedades  

inerentes do polímero de base. Outros 

compostos de VLF, como PA e PP, se 

beneficiam da adição de pacotes de 

estabilizadores. Quando expostos a 

altas temperaturas por um período 

significativo de tempo, os compostos 

com pacotes de estabilização de calor 

mantêm um desempenho melhor do 

que os compostos padrão. Na verdade, 

o VLF PP estabilizado por calor da 

RTP Company pode manter mais de 

90% de sua resistência, alongamento 

e propriedades de impacto a 140 °C após 1.000 horas 

de exposição (Figura 6). Isso torna os compostos de 

VLF estabilizados por calor uma excelente escolha para 

estender a vida útil de peças que são expostas a altas 

temperaturas durante a operação.

As peças sob o capô se 

beneficiam da resistência ao 

envelhecimento por calor de 

longo período fornecida por 

compostos de VLF.

Figura 6: Retenção de Propriedades de Envelhecimento por 
Calor em 1000 Horas com 40% de VLF PP
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Resistência à Deformação

Em algumas situações, uma 

peça se distende devido ao 

estresse ao longo de um 

período de tempo, o que é 

conhecido como “deformação”. 

Soluções de fibra longa são 

uma excelente escolha de 

material quando a deflexão 

ao longo do tempo é uma 

preocupação para peças que 

estão sob carga constante. A 

rigidez aumentada fornecida 

pelos compostos de VLF 

também resulta em resistência 

à deformação melhorada em 

comparação com os compostos 

não preenchidos ou SGF  

(Figura 7).

Figura 7: 

7www.rtpcompany.com

As peças de suporte de carga, 

como esquis de veículos para neve, 

exigem rigidez para funcionar de 

forma adequada e consistente. 

Ao contrário das peças feitas de 

compostos não preenchidos ou 

SGF, os componentes feitos de 

compostos de VLF resistem à 

deformação ao longo do tempo.

* Os materiais RTP XP são compostos reforçados SGF de alto desempenho

Tensão por Deformação de 
Curvatura vs. Tempo 33 MPa, 23 °C  

30% de PP reforçado com vidro
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EXTERIOR
Aplicações:
	 • Sistemas no teto
 • Sob a carroceria
 •	Molduras estruturais

SOB O CAPÔ
Aplicações:
	 • Módulos frontais 
 • Coberturas de ventoinhas

INTERIOR
Aplicações:
	 • Painel de instrumentos
	 •	Consoles
 •	Assentos
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	 •
•
•	

SEGURANÇA DOS 
PASSAGEIROS
Aplicações:
	 • Alojamentos de air bag
 • Sistemas de contenção

Compostos VLF para a Indústria Automotiva

SISTEMAS DE 
PORTAS
Aplicações:
	 •	Portas elevadas
 •	Módulos de porta

9www.rtpcompany.com



10

Proteção UV

Com a experiência 

em engenharia da 

RTP Company, os 

compostos de VLF 

podem ser formulados 

para proteção UV 

e resistência às 

intempéries. Nossa 

longa história com 

compostos de VLF e 

formulação de cores 

nos permite manter 

o equilíbrio entre 

a preservação das 

propriedades físicas e  

da cor. 

Podemos formular compostos de VLF especificamente 

para padrões como SAE J2527, o padrão para exposição 

acelerada de materiais automotivos externos, e testá-los de 

acordo. Nossa tecnologia de proteção UV pode ser usada 

em conjunto com compostos de VLF para modificar uma 

variedade de plásticos. Conforme mostrado na Figura 8, a 

resistência à tração e o módulo de tração de um composto 

de PP de VLF são mantidos, mesmo após a exposição a  

raios ultravioleta.

O alojamento de plástico desse trocador 

de calor de teto exigia um composto de 

VLF contendo um pacote de estabilizador 

de UV para reduzir os danos dos raios 

solares e condições climáticas extremas.

Figura 8: Desempenho de propriedade física com 30% de VLF PP 
  após exposição a UV de 2500 kJ/m2
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Baixa Liberação de VOC/Odor

A legislação internacional e os OEMs 

automotivos identificaram a necessidade 

de reduzir o odor, o embaçamento e os 

compostos orgânicos voláteis (VOCs) 

totais para melhorar a qualidade do ar 

e a segurança do interior dos veículos. 

Oferecemos uma seleção de produtos 

de VLF PP projetados para atender 

aos requisitos de VOC para interiores 

automotivos. 

Esses compostos de PP VLF de baixa 

emissão são projetados para uso 

estrutural e ajudam os OEMs a atender 

aos rígidos padrões de qualidade do ar 

interno da cabine. Com níveis de reforço de 20 a 50% em peso, esses compostos 

foram testados e autenticados por laboratórios externos aprovados de acordo com 

os métodos de teste da Indústria Automotiva Alemã (VDA). Os resultados mostram 

que os produtos de VLF PP da RTP Company atendem ou excedem os requisitos 

de OEM em todas as três categorias (consulte a Figura 9).

Figura 9: Resultados do Teste de VDA: Compostos de PP VLF da RTP Company
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VLF PP  Baixa emissão,  
Requisitios das OEM Europeias VDA 270 VDA 277 VDA 278

Formula PP Description
A1

(23 °C/24h)
A2

(40 °C/24h)
A3

(80 °C/2h)
Carbono Total  

µgC/g
VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 123150 A 30% VLF PP,  
Automoveis, Baixa emissão, EU

< 2 < 3 < 3 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 B 40% VLF PP,  
Automoveis, Baixa emissão, EU

< 2 < 3 < 4 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 C 50% VLF PP,  
Automoveis, Baixa emissão, EU

< 2 < 3 < 5 < 20 < 50 < 100

Conforme requisitos da: GM, Stellantis, Tesla, Ford

Conforme requisitos da : VW, Daimler, BMW

VLF PP Baixa emissão,  
Requerimento das OEM Americanas VDA 278

FÓRMULA PP DESCRIÇÃO
VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 108595 20% VLF PP, Automotivo < 300 < 500

 RTP 199 X 70815 30% VLF PP, Automotivo < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 A 40% VLF PP, Automotivo < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 B 50% VLF PP, Automotivo < 300 < 500
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Conversão de Metal em Plástico

A conversão de metal em plástico não precisa ser difícil ou 

demorada. Temos vasta experiência em orientar empresas e 

equipes ao longo do processo. Nossos especialistas podem 

responder às suas perguntas e desenvolver um plano que 

funcionará para você. Aqui estão 7 etapas para tornar o 

processo de conversão de metal em plástico o mais simples 

e fácil possível:

1. IDENTIFICAR AS PEÇAS
O que torna uma peça uma boa candidata para 
substituição de metal?

• Peças de produção de alto volume
• Peças com geometrias complexas, montagens ou 

operações secundárias que podem ser eliminadas ou 
reduzidas

2. DEFINIR OS REQUISITOS DA PEÇA
Reduza os riscos determinando os requisitos 
antecipadamente, como:

• Ambiente da peça: temperaturas, ultravioleta (UV), 
exposição a produtos químicos e umidade

• Desempenho estrutural: resistência, rigidez e impactos

3. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS
Existem requisitos ou atributos especiais que a 
peça deve atender, como:

• Requisitos regulamentares (UL, FDA, NSF, UE, 
biocompatibilidade)

• Características únicas (desgaste, condutividade, cor, 

retardamento de chama)

4. ANÁLISE DE CUSTO
Plásticos podem fornecer uma redução significativa 
do custo do sistema em relação a metais quando 
todos os aspectos são considerados, como a 
redução de:

• Custos de matéria-prima e densidade
• Ferramentas e processamento
• Tempos de ciclo
• Etapas de montagem e mão de obra
• Operações secundárias

5. REVISÃO E SUPORTE DO DESIGN DO 
PROJETO
Compreender a viabilidade de uma conversão de 
metal em plástico é um passo importante para 
torná-la realidade. Oferecemos serviços adicionais 
para garantir que sua conversão de metal em 
plástico seja um sucesso, incluindo:

• Revisões de peças, ferramentas, processos e design
• Suporte CAE, como Autodesk Moldflow® e FEA

6. MOLDAGEM DE PROTÓTIPO E 
VALIDAÇÃO DE PEÇAS
Podemos ajudar nos testes de moldagem de 
material e no teste da peça final para garantir que 
você esteja pronto para a produção.

7. TRANSIÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE 
PLÁSTICO
Também ajudaremos a otimizar seus processos de 
moldagem de produção para garantir uma transição 
suave e, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios.

Os serviços incluem:
• Processo de moldagem de produção
• Especificações de liberação de material
• Suporte à cadeia de suprimentos
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Serviços de Engenharia Assistida por Computador (CAE)
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Os engenheiros de CAE da RTP 

Company podem fornecer assistência 

com análise de moldagem por injeção 

ou análise FEA estrutural em peças 

complexas como este módulo de 

transporte de porta automotiva.

Nossa equipe de analistas de CAE experientes 

fornece assistência com análises estruturais para 

prever o desempenho de uma peça moldada real, ou 

com simulação de fluxo de enchimento e análises de 

empenamento para antecipar o ciclo de moldagem por 

injeção e o formato final da peça. Como a orientação 

da fibra impacta como um material se comportará 

em diferentes condições, as análises realizadas 

por nossa equipe de CAE podem ser fundamentais 

para o desenvolvimento bem-sucedido de peças ou 

componentes de plástico. Oferecemos revisão de design 

de produto e consultoria sobre o seguinte:

• Análise de moldagem por injeção

• Análise estrutural (FEA)

• Consulta de falha estrutural

• Revisão rápida de projeto estrutural mecânico

• Assistência de design de molde

• Recomendação de teste de produto
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Fabricamos compostos de VLF na Ásia, Europa e em 

vários locais na América do Norte para fornecer aos 

nossos clientes soluções personalizadas e suporte onde 

quer que estejam. Quando combinado com o suporte de 

engenheiros de desenvolvimento de produto em cada 

região que entendem o processo e as formulações, sua 

aplicação estará bem posicionada para o sucesso.

Apoiar a economia global de hoje com produtos em todo o mundo é uma faceta importante da 

indústria de materiais termoplásticos. A RTP Company está empenhada em oferecer compostos 

de VLF em todo o mundo que atendam às especificações globais em mercados como: Automotivo, 

Industrial, Saúde, Bens de Consumo e muito mais. 

Fabricação Mundial de Compostos de VLF

Para saber mais, entre em contato conosco, escaneie 

nosso código ou visite www.rtpcompany.com para 

começar seu projeto hoje! 
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Soluções de Compostos de VLF

Fórmula Descrição
Gravidade 
Específica

Resistência 
à Tração 

(MPa)

Módulo 
de  

Tração
 (MPa)

Resis-
tência à 
Flexão 
(MPa)

Módulo 
de Flexão 

(MPa)

Impacto 
com Enta-
lhe IZOD 
(kJ/m2)

Impacto 
sem Enta-
lhe IZOD 
(kJ/m2)

Polipropileno (PP)
RTP 199 X 108595 20% VLF, Automotivo 1.05 90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 70815 30% VLF, Automotivo 1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70836 A 40% VLF, Automotivo 1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70836 B 50% VLF, Automotivo 1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 123127 A 30% VLF PP,  
Automotivo UV

1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 123127 B 40% VLF PP,
Automotivo UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 123127 C 50% VLF PP,
Automotivo UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 146911 20% VLF PP,  
Uso Geral UV

1.05   90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 82416 30% VLF PP,  
Uso Geral UV

1.13  110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70821 A 40% VLF PP,  
Uso Geral UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70821 B 50% VLF PP,  
Uso Geral UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

Náilon 6 (PA 6)

VLF 80207 A 40% VLF 1,45 210 12900 320 12300 25 80

VLF 80209 A 50% VLF 1,56 230 17900 330 16500 30 94

Náilon 6/6 (PA 6/6)
VLF 80207 EM HS 40% de VLF 1,46 225 13500 345 12000 27 90

VLF 80209 EM HS 50% de VLF 1,57 250 16000 370 15200 29 100

VLF 80211 EM HS 60% de VLF 1,71 250 21500 400 18500 32 250

Sulfeto de Polifenileno (PPS)
RTP 1399 X 68907 A 40% de VLF 1,69 165 15500 235 15000 23 40

RTP 1399 X 68907 B 50% de VLF 1,73 185 17500 275 17900 25 42

Polieteretercetona (PEEK)
RTP 2299 X 108578 A 30% de VLF 1,52 185 11700 275 11000 17 60

RTP 2299 X 108578 B 40% de VLF 1,61 205 13800 310 15200 18 80

Poliuretano Termoplástico Rígido (RTPU)
VLF 82307 A 40% de VLF 1,51 230 10000 325 10000 30 120

VLF 82309 A 50% de VLF 1,60 235 12400 345 12400 40 140

Poliftalamida (PPA)
VLF 84007 40% de VLF 1,57 230 15200 325 14500 22 75

VLF 84009 50% de VLF 1,64 265 18300 400 18000 25 85

Os materiais listados aqui são uma pequena seleção de nossos compostos de VLF. Para obter uma lista de nosso portfólio completo, visite www.rtpcompany.com. 
Para dados adicionais, como temperatura, fluxo e fluxo cruzado, ou para saber mais como outras tecnologias podem ser incorporadas, entre em contato com um 
representante local da RTP Company.

Comparação das Propriedades
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COMPOSTOS ESTRUTURAIS  • ELASTÔMEROS  • 
RESISTÊNCIA AO DESGASTE  • COR ONDUTIVIDADE  • 

 RETARDADORES DE CHAMA  • FILMES/CHAPAS  

Seu Compostador Global de Plásticos Especiais e de Engenharia 

COR
A cor inspira, energiza e cria o reconhecimento 
da marca, e escolher o fornecedor certo é  
tão importante quanto selecionar a cor certa. 
Oferecemos opções de tecnologia de cores 
em resinas pré-coloridas padrão ou compostos 
personalizados, UniColor®, masterbatches, ou 
cube blends (misturas a seco). 

CONDUTORES
Oferecemos compostos para proteção contra 
descarga eletrostática (ESD), blindagem EMI ou 
proteção antiestática permanente PermaStat®. 
Disponíveis em particulados e todos os materiais 
de base polimérica, esses compostos também 
podem ser coloridos. 

RETARDADORES DE CHAMA
Se estiver desenvolvendo um novo produto ou 
precisa reformulá-lo devido a regulamentações 
em constante mudança, podemos projetar 
um material retardador de chama com as 
propriedades exatas que você precisa.

COMPOSTOS ESTRUTURAIS
Nossos compostos estruturais reforçados  
podem aumentar a força, rigidez e fornecer  
resistência ao impacto, deslizamento e fadiga. Ideais 
para substituição de metal ou outro material, nossas  
fórmulas podem ser personalizadas para atender às 
metas de custo e desempenho.

TPE
Nossos elastômeros termoplásticos fornecem 
desempenho semelhante ao da borracha com os 
benefícios de processamento da resina termoplástica. 
Oferecemos uma ampla variedade de opções, 
desde resinas padrão em estoque até compostos 
personalizados projetados para atender às suas 
especificações.

RESISTENTES AO DESGASTE
Nossos compostos termoplásticos resistentes ao 
desgaste podem incorporar lubrificantes internos para 
reduzir o desgaste e o atrito, prolongando assim a 
vida útil de sua aplicação e reduzindo seus custos de 
processamento. 

A RTP COMPANY tem o compromisso de fornecer soluções, personalização e serviços para 
todas as suas necessidades de termoplásticos. Oferecemos uma ampla variedade de tecnologias disponíveis 
em grânulos, chapas e filmes que são projetadas para atender até mesmo os requisitos de aplicação mais 
desafiadores.

Nenhuma informação fornecida pela RTP Company constitui uma garantia em relação ao desempenho ou uso do produto. Qualquer 
informação sobre desempenho ou uso é oferecida apenas como uma sugestão de investigação para uso, com base na RTP Company 
ou outra experiência do cliente. 

A RTP Company não oferece garantias, expressas ou implícitas, em relação à adequação ou adaptação de qualquer um de seus 
produtos para qualquer finalidade específica. É responsabilidade do cliente determinar se o produto é seguro, legal e tecnicamente 
adequado para o uso pretendido. A divulgação de informações aqui contidas não é uma licença para operar com base nelas ou uma 
recomendação para infringir quaisquer patentes.
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Entre em contato com o engenheiro de vendas local da RTP Company, ligando para 1-507-454-6900 
1-800-433-4787 (apenas nos EUA), por e-mail em rtp@rtpcompany.com, ou acesse www.rtpcompany.com

Sede Corporativa da RTP Company • 580 East Front Street • Winona, Minnesota 55987 EUA    website: www.rtpcompany.com • e-mail: rtp@rtpcompany.com

TELEFONE: EUA 
+ 1 507-454-6900

AMÉRICA DO SUL 
+ 55 11 4193-8772

MÉXICO 
+ 52 81 8134-0403

EUROPA 
+33 380-253-000

SINGAPURA 
+65 6863-6580

CHINA 
+86 512-6283-8383

WIMAN CORPORATION 
+1 320-259-2554

ESP 
+1 800-432-2386
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