
 
Henkel inova seu portfólio com novo adesivo para a indústria gráfica  

Desenvolvido com matérias-primas locais, TECHNOMELT PUR 3351 carrega tecnologia 
moderna e possibilita trabalho com temperaturas mais baixas 

  

 
 

  
São Paulo, abril de 2021 – A Henkel, líder em tecnologias adesivas de alta performance, inova 
seu portfólio e traz uma nova solução ao mercado gráfico: TECHNOMELT PUR 3351, adesivo 
hotmelt à base de poliuretano para a fabricação da lombada de livros. O produto foi 
desenvolvido com matérias-primas locais pela equipe de Pesquisa & Desenvolvimento da 
fábrica de Jundiaí, localizada no interior de São Paulo, para atender às necessidades do setor 
que busca por tecnologias inovadoras em diferentes aspectos. 
  
O lançamento oferece diversos diferenciais e benefícios aos profissionais da indústria gráfica, 
como a possibilidade de operar em menores temperaturas, entre 110°C e 140°C, 10°C a menos 
em comparação aos adesivos convencionais; permite o atingimento de força satisfatória 
(5,5N/cm) após seis horas de aplicação e força máxima depois de 18 a 24 horas do adesivo 
aplicado no material; promove resfriamento rápido, facilitando manuseio após a aplicação; e 
proporciona menor desgaste dos equipamentos operacionais. 
  
“A Henkel busca desenvolver tecnologias inovadoras e que proporcionem ganhos aos 
fabricantes, ao consumidor final e ao meio ambiente. A solução TECHNOMELT PUR 3351 
oferece diferencial competitivo frente aos produtos convencionais atualmente disponíveis no 
mercado”, explica Jeferson Segantini, Head de Vendas para Soluções de Papéis da Henkel para 
América Latina Sul. 
  
O produto está disponível ao mercado gráfico brasileiro e também pode ser exportado a 
unidades da Henkel em outros países da América Latina para atender demandas locais. 
  
  
Webinar de lançamento 
A Henkel promoverá o webinar “Lançamento - Novo adesivo para lombada de livros 
Technomelt PUR” no dia 7 de abril, às 10 horas em português e às 15 horas em espanhol. O 
encontro será conduzido por Pedro Bueno, Gerente Técnico de Adesivos para Livros, 
Embalagens Flexíveis e Indústria Moveleira da Henkel, para apresentar a nova solução, seus 



diferenciais e benefícios à indústria gráfica. O seminário será on-line, gratuito e terá duração 
de uma hora. 
  
Agenda: 
Webinar “Lançamento - Novo adesivo para lombada de livros Technomelt PUR” 
Data: 7 de abril  
Horário: às 10 horas em português e às 15 horas em espanhol 
Inscrição para webinar em português: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6752696155489585164?source=press 
Inscrição para webinar em espanhol: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8968141716714095372?source=press  
  
  
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 65 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 970 profissionais distribuídos nas plantas de 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: 
  
Carla Marcondes 

(11) 4871-1446 | (11) 98766-6866 – carla.marcondes@inpresspni.com.br 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6752696155489585164?source=press
https://attendee.gotowebinar.com/register/8968141716714095372?source=press
http://www.henkel.com/
mailto:carla.marcondes@inpresspni.com.br

