
                            
              
 

 

 
 

Artecola e Simalfa garantem sustentabilidade 

com adesivos aquosos para setor automotivo 
 

Produtos à base d´água, livres de solventes e com baixo impacto ambiental, são 
aplicados na colagem de espumas de bancos e montagem do teto de veículos. 

 
 

 
 
 

Carros mais sustentáveis levam esse conceito em cada detalhe. Um exemplo é a colagem de 
espumas e revestimentos com adesivos à base d´água. A Artecola Química e a Simalfa 
oferecem uma linha especial de adesivos aquosos para confecção de bancos e montagem de 
tetos, com grande facilidade de aplicação. 

Integrante da Consultoria Técnica Artecola, o Técnico Especialista Clóvis da Cruz informa que, na 
produção dos bancos, podem ocorrer duas situações: a necessidade de colagem entre as peças 
(espuma com espuma), ou a colagem da espuma com o revestimento (tecido, em geral). “Os 
adesivos aquosos na apresentação spray atendem muito bem a essa demanda, permitindo que o 
processo de colagem seja rápido, limpo e sem desperdício de produto”, ressalta. Isso porque a 

aplicação em spray possibilita a colocação do adesivo no lugar exato, com uma fina e uniforme 
camada, fatores que contribuem para a maior rentabilidade, sem geração de resíduo. 

No caso da montagem do teto, a operação é um pouco mais complexa. As camadas de espuma, 
fibra de vidro e tecido são coladas e conformadas a quente, formando uma só peça ao final. 
“Mesmo com esse processo, os adesivos à base d´água também apresentam desempenho muito 
satisfatório, permitindo que o ambiente fabril fique livre de solventes e garantindo excelente 
performance na fixação”, destaca o especialista. 



                            
              
 

 

A aliança entre a multilatina Artecola e a suíço-americana Simalfa incrementou a oferta de 
adesivos spray para as indústrias de colchões, móveis, têxteis, calçados e automotivo no Brasil e 
na Argentina, por onde a parceria teve início. A meta é levar o completo portfólio de produtos da 
marca para toda a América Latina. Assim, também serão contemplados clientes globais que hoje 
compram adesivos Simalfa em suas unidades na Europa, América do Norte e Ásia, mas ainda 
não encontravam os produtos e o atendimento localmente. As duas empresas, além de 
trabalharem fortemente com Inovação e Sustentabilidade, oferecem ao mercado uma consultoria 

técnica especializada, para o máximo aproveitamento das tecnologias desenvolvidas. 
 
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 73 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. 

Assessoria de Imprensa: Jornalista Adriane Costa | (51) 98484 5869 | adriacosta@uol.com.br 

https://mail1.uol.com.br/h%20ttp:/ww%20w.artecolaquimica.com.br
mailto:adriacosta@uol.com.br

