
 
 

Dow apresenta novidades em silicones durante Fesqua 2018 

Mercado brasileiro agora conta com produtos novos da companhia para vedação colorida para 
fachadas, novas embalagens, TSSA e DOWSIL™ Instant Glaze; evento acontecerá entre 12 e 15 de 

setembro 

São Paulo – 05 de setembro de 2018 – A Dow, líder mundial no segmento de silicone 
para aplicação de fachadas, apresentará durante a FESQUA – Feira Internacional da 
Indústria de Esquadria – inovações em silicone industrial para o mercado de construção. 
Essa é a primeira vez que a companhia participa do evento após a integração com a Dow 
Corning. A companhia apresentará sua linha completa de soluções, sob a marca 
DOWSIL™, e empresa levará inovações que oferecem mais possibilidades de design para 
projetos arquitetônicos.  
  
“Os produtos da marca DOWSIL™ estão dando continuidade ao legado da Dow Corning 
e auxiliam as marcas a se manterem competitivas, com uma ampla gama de inovações”, 
explica Danilo Dias, gerente de marketing para o negócio de High Performance Building 
na América Latina na Dow. Em 2016, a Dow Corning tornou-se uma subsidiária integral 
da The Dow Chemical Company, uma integração que combinou pontos fortes e 
complementares de pessoas, tecnologia e soluções de cada empresa.  
  
Os testes realizados pela Dow para o lançamento dos novos produtos correspondem a 
um ciclo de vida previsto de 50 anos para o selante de envidraçamento estrutural com 
silicone 993 da DOWSIL™. Nas décadas de 1950 e 1960, a Dow foi a pioneira em 
tecnologias que permitiram que os arquitetos desenvolvessem uma nova maneira de 
projetar e realizar a estética do vidro puro, primeiramente com selantes vedação de 
longa durabilidade e, depois, com o revolucionário envidraçamento estrutural com 
silicone. Além disso, a Dow oferece a seus clientes garantia limitada de vedação de 20 
anos. 
  
A companhia desenvolve inovações e atender necessidades dos consumidores em todo 
o mundo. A primeira delas – produzida no Brasil - é uma nova tecnologia de cores 
customizadas para selantes em silicone de alta durabilidade e desempenho, que 
proporcionará mais liberdade de design na criação de projetos inovadores na 
construção civil. O lançamento é o produto DOWSIL™ 791, já reconhecido no mercado 
por sua qualidade e segurança, passa a contar com uma ampla gama de cores para 
aplicações de vedação de fachadas e acabamento de painéis compostos de alumínio - 
conhecidos como ACM, vidro, cerâmica e pedra. “Até então, os clientes que 
demandavam cores customizadas eram atendidos pela fábrica nos Estados Unidos, 
tornando o processo mais demorado. Agora, conseguimos atender com muito mais 
agilidade as demandas dos clientes”, explica Dias.  
  
Nova Embalagem 



Os produtos já reconhecidos no mercado de selantes para fachadas DOWSILTM 790, 
DOWSILTM 791 e DOWSILTM CPS, que até agora eram envasados em cartucho plástico, 
balde e tambor, passam a ser comercializados em novo formato. Atendendo a uma 
demanda do mercado, a Dow passa a oferecer o formato salsicha (bisnaga de 591 ml). 
A nova embalagem tem apelo sustentável, pois facilita o descarte, reduz o desperdício 
de material e diminui a geração de resíduos.  “Produtos nesse tipo de embalagem 
contribuem para uma melhor relação custo-benefício do projeto, já que proporcionam 
maior autonomia e produtividade ao aplicador e menor desperdício de material. Após o 
uso, a embalagem em salsicha é reduzida a apenas 5% do seu volume inicial”, Danilo. 
  
Adesivo de silicone estrutural transparente 

A Dow apresentará também, durante a feira, as vantagens do DOWSIL™ TSSA, a próxima 
geração de colagem, que maximiza o desempenho térmico das fachadas. Com apenas 
1mm de espessura, e feito sob medida para o ponto estrutural, permite a fixação em 
aplicações de vidro interior e exterior sem que haja a necessidade de perfurar o vidro. 
“Ideal para quem quer desenvolver fachadas uniformes, modernas e elegantes, com alto 
apelo estético, além de contribuir para um melhor desempenho térmico da fachada”, 
ressalta. 
  
DOWSIL™ Instant Glaze 

Outra solução apresentada pela Dow durante a Fesqua 2018 são os adesivos DOWSIL™ 
Instant Glaze, especificamente projetado para conexões de vidro com metal. O produto 
é ideal para uso como um selante na montagem de janelas e portas. DOWSIL™ Instant 
Glaze fornece a durabilidade a longo prazo e sua facilidade de uso promovem 
produtividade aprimorada com qualidade consistente para atender às necessidades de 
fabricação dos nossos clientes. 
  
  
Sobre a FESQUA 2018 

  
A FESQUA | Feira Internacional da Indústria de Esquadrias chega à sua 12ª edição 
consolidada como o maior e mais importante evento para o mercado de Esquadrias da 
América Latina. 
  
Data: de 12 a 15 de setembro de 2018 

Horário: de 4ª a 6ª, das 14h às 21h, e no sábado, das 11h às 19h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda, São Paulo – SP, 04329-100 

Frequência: Bienal 
Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário do 
Jabaquara. 
Estacionamento: O São Paulo Expo Exhibition & Convention Center possui um 
estacionamento com capacidade para mais de 4.200 veículos. Consulte preços e 
horário de funcionamento no site www.saopauloexpo.com.br  
 

Informações para a imprensa: 
 

http://www.saopauloexpo.com.br/
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