
                            
              
 

 

 
 

 
 

Artecola e Simalfa anunciam parceria em 
adesivos aquosos para espumas e têxteis 

 
Foco em produtos sustentáveis, livres de solventes e com baixo impacto ambiental, é o 
principal aspecto da nova aliança, que envolve também Inovação e serviços técnicos. 

 
Reforçar cada vez mais o aspecto sustentável de sua linha de produtos é um dos objetivos 
da Artecola Química, em todos os mercados onde atua. Para isso, a empresa acaba de 
anunciar uma parceria com a Simalfa, companhia suíço-americana que se apresenta, acima 
de tudo, como uma empresa ambiental, com amplo domínio da tecnologia de produção de 
adesivos à base d´água. A parceria terá início com atuação no Brasil e na Argentina.  

 
Pioneira e referência mundial em adesivos aquosos aplicados por spray com aderência 
instantânea, a Simalfa se diferencia no mercado por duas características muito identificadas 
com a Artecola: a Inovação e o atendimento técnico. “Temos um perfil muito parecido, 
porque desenvolvemos Sustentabilidade através da Inovação e oferecemos não apenas 
produtos, mas todo um acompanhamento técnico ao cliente para que os resultados sejam 

sempre os mais produtivos. Agora estaremos ainda mais alinhados, atuando de maneira 
conjunta”, declara o Presidente Executivo da Artecola, Eduardo Kunst. 
 
Com esta aliança, a Artecola passa a contar um uma linha completa de adesivos spray para 
as indústrias de colchões, móveis, têxteis, calçados e automotivo, desde os tradicionais 
adesivos à base de solventes até os inovadores aquosos e hot melt (100% sólidos). A 
parceria também irá garantir o fornecimento de produtos Simalfa a clientes globais, que 
hoje compram produtos da marca em suas unidades na Europa, América do Norte e Ásia, 
mas ainda não encontravam os produtos e o atendimento localmente. “Trabalharemos 
dentro do mesmo compromisso de oferecer pronta-entrega e consultoria técnica a todos os 
clientes, tudo isso com produtos sustentáveis e de alta performance”, enfatiza o Presidente 
da Artecola. 
 

A SIMALFA - Mundialmente reconhecida como especialista na tecnologia de adesivos à 
base d´água, atua em diferentes mercados e oferece mais de 150 formulações para atender 
necessidades específicas ou demandas futuras de cada cliente. Fundada em 1989, a Simalfa 
tem sedes na Suíça e nos Estados Unidos. Sua linha de produtos é projetada para fixação 
de espumas, tecidos e uma grande gama de substratos porosos, oferecendo soluções que 
respeitam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, proporcionam desempenho líder no 

mercado. 
  
A ARTECOLA - Com 72 anos de história, a Artecola se insere no grupo de menos de 0,5% 
das empresas brasileiras (dados do IBGE) que alcançam essa maturidade. Na atual 
estrutura, a empresa conta com três áreas de negócios: Indústria, Consumo e Extrusão, 
atuando com adesivos e laminados para diferentes mercados. No Brasil, a empresa mantém 



                            
              
 

 

unidades no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e está presente em outros cinco países da 
América Latina (Argentina, Colômbia, Chile, México e Peru), com um total de nove plantas 
produtivas. Mais informações podem ser obtidas em www.artecolaquimica.com.br. 
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