Henkel participa do Encontro Nacional das Indústrias de
Colchões 2018
Especialista da multinacional alemã faz apresentação sobre tecnologia hot melt

São Paulo, novembro de 2018 – A Henkel, líder global em soluções adesivas de alta performance,
marca presença no Encontro Nacional das Indústrias de Colchões 2018, que acontece no dia 23 de
novembro, das 10h às 16h, em Brasília/DF. Bruno Pasquini Pivesso, responsável pela área técnica de
adesivos aplicados a colchões na Henkel, ministra palestra e participa de rodada de negócios
referentes ao tema.
No evento, promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Colchões (Abicol), Pivesso fala sobre
a evolução dos adesivos na indústria de colchões. A introdução de adesivos hot melt trouxe inúmeras
vantagens para a indústria de colchões, pois trata-se de uma tecnologia que permite um processo
muito mais limpo e sustentável, proporcionando ganhos para toda a cadeia produtiva. "As novas
tecnologias em adesivo vão gerar valor para os fabricantes e usuários. As tendências e mudanças
serão muito positivas ao mercado", explica o especialista.
Serviço:
Encontro Nacional das Indústrias de Colchões 2018
Data: 23/11/2018 (sexta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Local: Royal Tulip Brasília Alvorada
Endereço: SHTN – Trecho 01 Conjunto 1B – Bloco C – Asa Norte – Brasília/DF
Mais informações: http://www.abicol.org/encontro-nacional-das-industrias-de-colchoes-2018-2/
Sobre a Henkel

A Henkel opera globalmente com um portfólio diversificado e bem balanceado. A companhia mantém
posições de liderança com suas três unidades de negócio, tanto em mercados industriais como de
consumo, graças a marcas fortes, inovações e tecnologias. Henkel Adhesive Technologies é líder
global no mercado de adesivos – em todos os segmentos industriais no mundo todo. Em seus negócios
de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel mantém posições de liderança em muitos mercados
e categorias ao redor do mundo. Fundada em 1876, a Henkel conta com mais de 140 anos de sucesso.
A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas globalmente – uma equipe apaixonada e altamente
diversificada, unida por uma forte cultura organizacional, um propósito comum de criar valor
sustentável e valores compartilhados. Como líder reconhecido em sustentabilidade, a Henkel mantém
posições de liderança em muitos índices e rankings internacionais. As ações preferenciais da Henkel
estão listadas no índice DAX da bolsa de valores alemã. Para mais informação, por favor visite
www.henkel.com.
Sobre a Henkel Brasil

A Henkel está no Brasil há 62 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de Superfícies
e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional. A
Henkel Brasil conta com mais de 950 profissionais distribuídos nas plantas de Diadema, Itapevi e
Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central na Lapa e uma ASK
Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.
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