
Artecola oferece linhas de adesivos 
sustentáveis para recobrimento de perfis  

  
Esquadrias de PVC e Alumínio, rodapés, puxadores e molduras são exemplos de 
produtos que recebem acabamento final, exigindo colagem invisível e resistente. 

  
Um grande número de itens usados em decoração de ambientes passa por uma 
operação de recobrimento para oferecer melhor acabamento final. Molduras, rodapés 
e puxadores de diversos materiais são alguns exemplos, assim como esquadrias de 
PVC ou alumínio. Esses produtos recebem a aplicação de lâminas de madeira, de 

papel ou de plástico em sua superfície para garantir design mais atraente. O processo 
exige adesivos de alta performance para assegurar a durabilidade dos materiais, 
função que a Artecola Química atende com suas linhas sustentáveis de adesivos hot 
melt e à base d´água. 
  
Jonas Rodrigues, Coordenador da Consultoria Técnica da empresa, explica que o 
adesivo a ser aplicado depende do tipo de substrato em uso. “Uma moldura em MDF 
que irá receber uma lâmina de papel, por exemplo, passa por um processo diferente 
do recobrimento de uma esquadria com PVC. É preciso analisar muito bem cada 
superfície a ser colada, além das condições em que cada peça ficará exposta, para 
definir o adesivo mais indicado para cada situação. Entender o destino final da peça 
é fundamental para a escolha do adesivo correto”, ressalta Jonas. 
  
A Artecola oferece o serviço de Consultoria Técnica ao cliente para auxiliar nessa 

escolha, além de contar com uma completa linha de produtos, para as mais diferentes 
finalidades. São várias famílias de adesivos hot melt, à base de tecnologias como 
EVA, APAO e PUR. Há também opções de adesivos à base d´água, nas versões PVA, 
PU e Híbridos. “Essa variedade de soluções é necessária para que possamos garantir 
a melhor experiência no uso de nossos produtos, assim como deixar nossos clientes 
tranquilos em saber que escolheram a opção certa. Ninguém espera comprar uma 
peça de decoração que, em pouco tempo, irá se descolar, comprometendo a 
decoração e o investimento feito”, finaliza Jonas. As linhas Artecola podem ser 
encontradas em revendas moveleiras e home centers. 
  

A ARTECOLA - Com 73 anos de história, a Artecola se insere no grupo de menos de 
0,5% das empresas brasileiras que alcançam essa maturidade (IBGE). 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). Mais informações podem ser obtidas em www.artecolaquimica.com.br. 
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