
Artecola Química oferece adesivos que 
garantem maior produtividade para clientes 

  

Tempo de secagem, alta adesão e força inicial estão entre características de linhas 
especialmente desenvolvidas para o mercado calçadista.  

 

 
  

A Artecola Química está com uma linha de adesivos hot melt que geram 
importantes vantagens para os fabricantes de calçados. Ganho de tempo, melhor 
performance e versatilidade são alguns dos benefícios apresentados pelos produtos, 
especialmente formulados pela equipe de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para o 
mercado calçadista. “Estamos sempre buscando novas composições e inovando nos 
produtos para garantir competitividade ao cliente. Esse é o foco da inovação, e 
apostamos nela para viabilizar a produção com o melhor desempenho para nossos 
parceiros”, ressalta o Presidente Executivo da empresa, Eduardo Kunst. 
  
CRISTALIZAÇÃO IMEDIATA – Um dos adesivos especiais para calçados é o 
ARTEMELT PA 0200. Produzido com poliamida, é recomendado para virado de 
bordas de calçados e palmilhas, e apresenta excelente rendimento na produção. 
Oferece a vantagem da cristalização imediata, o que representa ganho de tempo na 

preparação de qualquer tipo de calçado. 
  
Também à base de poliamida, o ARTEMELT PA 0168 oferece um importante 
diferencial para aplicação na colagem de tiras de calçados. Isso porque garante 
grande poder de adesão e, ao mesmo tempo, flexibilidade. “A fixação das tiras é 
um aspecto que interfere diretamente na qualidade final do calçado. Quando o 
adesivo é de qualidade, evita reclamações e devoluções de calçados por conta de 

defeitos na colagem”, explica o Gerente de Mercado, Jairo Korndoerfer. 
  
Outro adesivo de alta performance à disposição do mercado calçadista é o 
ARTEMELT 7310. Produzido à base de borracha termoplástica, resinas sintéticas e 
aditivos, é indicado para a preparação de peças na costura de calçados e colagem 
de forro. Também é muito usado no segmento esportivo, para fixação de peças em 
gabaritos para serigrafia. É um adesivo transparente para preparação, com alto 

“tak” e excelente força inicial, o que representa diferenciais não alcançados pela 
concorrência, nesse segmento. 
  
A EMPRESA - A empresa teve origem em 1948, como uma pequena fábrica de 
tintas e colas para calçados, em Novo Hamburgo (RS). Hoje a Artecola Química 



marca presença com maturidade nos mercados calçadista, moveleiro, de papel e 
embalagem, de transportes e automotivo, construção civil e consumo. É referência 
em inovação: entre os destaques, é vencedora do Prêmio Finep de Inovação e está 
entre as 22 selecionadas para o livro “Inovar é Criar Valor”, lançado pelo MEI 

(Movimento Empresarial pela Inovação). Mais informações: 
www.artecolaquimica.com.br. 
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