
 

 

Henkel desenvolve novo adesivo para a indústria gráfica 

 

TECHNOMELT PUR 3350 chega para estabelecer um novo conceito de eficiência para o 

mercado gráfico  

São Paulo, janeiro de 2019 – A Henkel, líder em tecnologias adesivas de alta performance, traz ao 
mercado gráfico o TECHNOMELT PUR 3350, adesivo hotmelt à base de poliuretano para a fabricação 
de livros, materiais didáticos, entre outros. O lançamento, alinhado com as normas vigentes, oferece 
diversos benefícios aos profissionais do mercado gráfico, em destaque, a possibilidade de operar em 
menores temperaturas (20% a 25%) do que os adesivos convencionais; promove resfriamento 
rápido, facilitando manuseio após a aplicação; permite operar em altas velocidades em sistemas 
convencionais e automáticos; e proporciona menor desgaste dos equipamentos de aplicação. 

O produto também poupa recursos, uma vez que requer menor consumo de energia durante o 
processo de aplicação, e também gera baixa quantidade de resíduos, o que minimiza o consumo de 
agentes químicos para limpeza e manutenção. A companhia ainda oferece duas soluções para o 
procedimento de limpeza e manutenção dos sistemas: TECHNOMELT PUR CLEANER 2 para limpeza 
interna do coleiro; e TECHNOMELT CLANER MELT-O-CLEAN para limpeza das superfícies externas. 

"A Henkel busca desenvolver tecnologias inovadoras e que proporcionem ganhos aos fabricantes, ao 
consumidor final e ao meio ambiente. A solução TECHNOMELT PUR 3350 oferece diferencial 
competitivo frente aos produtos convencionais atualmente disponíveis no mercado", explica Igor 
Honorato, Gerente de Vendas de Adesivos para Indústria Gráfica. 

Desenvolvida no Brasil, a solução é produzida na planta fabril de Jundiaí, interior de São Paulo, 
dedicada às tecnologias de poliuretano. O produto está disponível ao mercado gráfico em duas 
apresentações distintas: 20kg e 180 kg. 

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 63 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. 

 

 Contatos com a imprensa:  

 

Comunicação Corporativa Henkel 
Fabio Mincarelli Monfrin 
Telefone: 11 99471-5311 
E-mail:  fabio.mincarelli@henkel.com 
 
CDN Comunicação 
Vanessa Cunha 
11 3643-2906 
vanessa.cunha@cdn.com.br 
 
Erick Paytl 
11 3643-2919 
erick.paytl@cdn.com.br  
 
Rubem Dario 
11 3643-2824 
rubem.dario@cdn.com.br 
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