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Centro de  

Distribuição

Fundada em 1985, a VICK se consolida e estabelece presença marcante no cenário nacional, 
oferecendo o que há de melhor e mais moderno no mercado.

Especializada em fornecer soluções completas, a VICK conquista a confiança de seus clientes pelo 
padrão de excelência no atendimento e pela qualidade dos seus produtos e serviços.

Seu departamento comercial conta com uma equipe de profissionais treinados para oferecer 
alternativas inovadoras para cada segmento.

A VICK dispõe do mais moderno Centro de Distribuição, uma unidade ampla e totalmente automa-
tizada, localizada próximo ao rodoanel, o que facilita o acesso, gera agilidade e atinge o mais alto 
padrão de excelência logística.

Venha nos fazer uma visita e descubra porque a VICK é líder e está cada dia mais presente no 
mercado.

VICK, sempre perto de você!

www.vick.com.br PERFIL
 EMPRESARIAL

02comercial@vick.com.brcomercial@vick.com.br

TELEVENDAS: 
(11) 3871-7888
(19) 3772-7200

comercial@vick.com.br

(11) 96195-4342

 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200
(11) 96195-4342
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ACRÍLICO: BASTÕES e TUBOS

Associando transparência, durabilidade e economia o Acrílico 
produzido pelo processo Cast ou Extrudado oferece infinitas 
possibilidades de aplicações com praticidade e funcionalidade. 
Possuem resistência aos raios UV. Disponível em bastões e tubos de 
diversos diâmetros e medidas. 

Algumas aplicações: Proteção para antenas de rádio e radar, 
tubulações para líquidos, visores para tubulações, tanques de 
distribuição de água, máquinas para engarrafamento e muito mais.

Produto de alto impacto visual que caracteriza-se por sua 
excelente transparência, versatilidade e durabilidade.

Disponível em chapas, em diversos formatos, espessuras e 
cores (opacas, translúcidas, fluorescentes, cristal, texturizadas, 
pontilhadas e espelhada).

Algumas aplicações: displays, backlights, frontlights, painéis, 
sinalização e comunicação visual em geral.

ACRÍLICO: CHAPAS CAST e EXTRUDADAS

ACRÍLICO ESPELHADO

ADESIVOS AEROSSÓIS

O Acrílico Espelhado é sinônimo de beleza, durabilidade, 
segurança e economia. Atualmente, é muito comum o uso de 
espelhos no intuito de enobrecer e ampliar os ambientes, além 
de proporcionarem luminosidade e sensação de conforto, assim 
tem se destacado nos segmentos de arquitetura e decoração.

As chapas extrudadas de Acrílico Espelhado são leves, fáceis de 
transportar e armazenar, por possuírem alto peso molecular 
facilita a flexão e o polimento.

A linha de aerossóis 3M fornecem as condições ideais para o 
aumento da produtividade aliado à redução de custos. Com 
eles é possível obter aplicações rápidas e seguras, resultando 
em um trabalho limpo e sem desperdícios.

Spray Mount Adesivo Reposicionável
Spray 75 Adesivo Reposicionável
Spray 76 Adesivo
Spray 77 Adesivo
Spray 90 Adesivo

possibilidades de aplicações com praticidade e funcionalidade. 
Possuem resistência aos raios UV. Disponível em bastões e tubos de 

distribuição de água, máquinas para engarrafamento e muito mais.

cores (opacas, translúcidas, fluorescentes, cristal, texturizadas, 

Os Painéis de Alumínio Composto (ACM) são ideias para 
revestimentos com excelente qualidade, que produzirão 
resultados sofisticados, criativos e personalizados na fachada de 
seu projeto.

Ideiais para fachadas de comunicações visuais e projetos 
arquitetônicos.

ACM

Multi Spray Desingripante
Silicone Spray Lubrificante
Citrus Limpante
Scotchgard Impermeabilizante
Brilha Inox

ADESIVOS INSTANTÂNEOS

São fáceis de aplicar, reduzem os gastos e ajudam a proporcionar 
um ótimo perfil estético. Ótimos para pequenos consertos e 
reparos. Indicados para uso em superfícies, como alumínio, 
borracha, cerâmica, vidro, entre outros. Possuem colagem rápida, 
não sendo necessário usar alta pressão.

CA-40
CA-08
CA-05
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Adesivos à base de água que não prejudicam a saúde do usuário, 
não agridem o meio ambiente e eliminam os riscos de incêndio. É 
utilizado em colagens de espumas, tecidos, couros, madeiras, 
plásticos, compensados, entre outros. Além disso, é de fácil aplicação.

Fastbond 30
Fastbond 49
Fastbond 100
Ativador 2000NF

ADESIVO VEDA CALHA

Os adesivos Jet-Melt são 100% resinas termoplásticas sólidas. 
Quando aquecidos, tornam-se fluídos e solidificam-se 
rapidamente sobre a superfície a ser colada. Depois de esfriar, 
endurece e geralmente atinge a resistência de colagem em 
questão de segundos. Cada adesivo é projetado e fabricado com 
a precisão necessária para ser usado com eficiência em alguns 
dos aplicadores Polygun.

ADESIVOS JET-MELT

04
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ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

O Álcool Isopropílico é um limpador de uso geral.

Ideal para limpeza de superfícies em plástico, vidro, metal, 
entre outras, principalmente em situações em que se faz 
necessário que a superfície esteja completamente limpa para 
receber algum tipo de tratamento, por exemplo, aplicação de 
fitas adesivas, vinil, etc.

Os mais variados modelos, que atendem as diversas aplicações e tipos de fitas, tornam seu trabalho mais 
produtivo, limpo, seguro e fácil.

M 82

M 920

S 63

H 450

H 190

H 150 H 180

TI 1756

ZCM 1000

APLICADORES e DISPENSADORES DE FITAS

Aplicadores Manuais:

H 150 Aplicador
H 180 Aplicador
H 183 Aplicador
H 190 Aplicador
H 450 Dispensador Portátil
S 63  Ap. Fechador Manual
D5-P Disp. Fitas Filamentosa
M 82 Length Dispenser
M 920 Dispensador Medidor
TB 1402 Dispensador
TDA 080 Dispensador
TI 1756 Dispensador
P 410 Bag Sealer Scotch

FECHOS REPOSICIONÁVEIS

Sem sujeira ou furo, substitui fixadores convencionais, como 
pregos, parafusos e grampos. Proporciona fixação rápida e 
segura em diversas aplicações, como em brinquedos, 
embalagens, eletroeletrônicos, entre outros. Além disso, possui a 
vantagem de ser fácil de aplicar. 

FITA CREPE

As fitas crepe são indispensáveis no dia-a-dia de qualquer 
indústria (processo e/ou manutenção), oficina de reparos, 
etc. Usadas principalmente para mascaramento de pintura, 
tem ainda diversas outras aplicações, tais como: proteções 
diversas, isolamento de áreas, enfeixamento de peças leves,  
demarcações, diversas fixações, etc. Proporcionam um 
trabalho ágil, fácil e limpo, pois podem ser removidas sem 
rasgar e deixarem resíduos.

Fita 2721 Scotch
Fita 5795 Componentes Eletrônicos 
Fita 2693 Alta Temperatura
Fita 273 Alta Temperatura

Fita 2721 Scotch

 (11) 3871-7888
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FITA CREPE 101 LA

A Fita Crepe 101 LA é a melhor fita crepe para o uso geral e 
mascaramento de pintura imobiliária, garantindo um trabalho 
profissional e de qualidade!

Suas principais características são: Alta adesão inicial, boa 
conformação em superfícies irregulares, alto “tack” e facilidade 
de aplicação.

FITA DE ESPUMA

Fita simples face de diferentes tipos de espuma e densidade, 
cobertas com adesivo acrílico. Ideal para vedação contra 
umidade, poeira, luz e redução de ruído. Utilizada também na 
fabricação de peças técnicas.

Fita 4104 Vinil
Fita 4304 Poliuretano
Fita 4307 Poliuretano

Fita 4502 Vinil
Fita 4503 Vinil
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FITA DUPLA FACE

Desenvolvida para o uso diário. Garante ótimos resultados 
em utilizações, como emendas de papéis, papelão, cartão, 
montagem de cartazes em ponto de venda, fixações 
diversas, fechamento de pequenas embalagens, entre 
outras inúmeras aplicações.

FITA DE ESPUMA

Utilizada para fixação em madeiras, metais, vidros, 
espelhos, plásticos, entre outras superfícies, lisas ou 
porosas.

Possui alta resistência ao envelhecimento, pois é 
constituída de adesivo acrílico. Além disso, é de fácil 
aplicação devido ao liner de papel liso.

FITA DUPLA FACE VHB

Indicada para diversas aplicações, como substituta 
de fixadores mecânicos convencionais.

Seu altíssimo poder de adesão possibilita a fixação 
permanente em aplicações críticas de montagem.

Fita 4312 Transferível - Cinza
Fita 4905 Transferível - Transparente
Fita 4910 Transferível - Transparente
Fita 4915 Transferível - Transparente
Fita 4918 Transferível - Transparente
Fita 4930 Espuma
Fita 4943 Espuma
Fita 4950 Espuma
Fita 4960 Espuma Acrílica
Fita 4970 Espuma 
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FITA PARA EMPACOTAMENTO

Fita 3557 Papel Kraft
Fita 2563 Papel Crepado
Fita 2564 Papel Crepado

Rolo Curto
Fita 5899
Fita 371
Fita 373
Fita 692

Rolo Longo
Fita 371
Fita 373

As Fitas de Empacotamento 3M apresentam alta performance em polipropileno e papel com excelente 
adesão em vários tipos de substratos, tornando as embalagens invioláveis. Estas fitas podem ser 
impressas e são ideais para uso em aplicadores manuais e sistemas automáticos de alta performance.

Fita 600 Celofane
Fita 500 BOPP

FITA PARA EMPACOTAMENTO LEVE

Fita 600 Celofane

FITA PARA EMPACOTAMENTO LEVE

Prática e de ótima qualidade. Possuem propriedades que garantem 
resistência à umidade, garantindo um melhor desempenho. 
Desenvolvidas para serem usadas manualmente, mas com grande 
vantagem em dispensadores. Utilizadas em diversas aplicações, em 
trabalhos escolares, em escritórios, etc.

Fita 810 Mágica
Fita 750 BOPP

FITA PARA FILETAMENTO

São fitas construídas especialmente para aplicações em pinturas decorativas, além 
de separações de cores, garantindo um trabalho bem acabado. As fitas para 
filetamento possibilitam linhas de pinturas bem definidas e eliminação de degraus 
entre as camadas de pintura, além do delineamento de partes curvas acentuadas, 
que normalmente não são possíveis com as fitas crepe convencionais. 

Fita 218 Fine Line
Fita 264 
Fita 4737-T Fine Line

filetamento possibilitam linhas de pinturas bem definidas e eliminação de degraus 
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FITA SILVER TAPE

Utilizada para vedação de dutos de ar condicionado 
e refrigeração e trabalhos de manutenção em geral. 
Reparos provisórios em materiais náuticos.

Fita 3939 Tartan
Fita 5694 Scotch
Fita 8979 Alta Performance

FITA PLÁSTICA

Fitas de PVC plastificado, coberto com adesivo à base de resina e borracha, disponíveis em 
várias medidas e nas seguintes cores: amarela, vermelha, branca, preta, verde, azul e zebrada. 
Além da fita para galvanoplastia.

Fita 470 Galvanoplastia
Fita 471 Várias cores 
Fita 5702 Zebrada Amarela e Preta
Fita 766 Zebrada Amarela e Preta

Linha de fita dupla face de espuma em diferentes espessuras e densidades para fixação de clichês em 
cilindros de impressão ou camisas. Por possuirem um sistema de adesivos diferenciados, proporcionam 
a adesão ideal permitindo uma remoção limpa sem deixar resíduos no clichê ou no cilindro.

Fita 3411 Vinil
Fita 1015 Espuma Média Densidade
Fita 1020 Espuma Média Densidade
Fita 1115 Espuma Baixa Densidade
Fita 1120 Espuma Baixa Densidade
Fita 1315EH Espuma Média/Baixa Densidade
Fita 1320EH Espuma Média/Baixa Densidade
Fita 1515EH Espuma Média/Alta Densidade
Fita 1520EH Espuma Média/Alta Densidade
Fita 1715EH Média/Alta Densidade
Fita 1720E Média/Baixa Densidade
Fita 1815M Espuma Média/Alta Densidade
Fita 1815E Espuma Média/Alta Densidade
Fita 1820M Espuma Média/Alta Densidade
Fita 1820E Espuma Média/Alta Densidade
Fita 1915M Espuma Média/Baixa Densidade
Fita 1915E Espuma Média/Baixa Densidade
Fita 1920M Espuma Média/Baixa Densidade
Fita 5835 Flexográfica para Camisas

FITA PARA FLEXOGRAFIA

Fitas de PVC plastificado, coberto com adesivo à base de resina e borracha, disponíveis em 
várias medidas e nas seguintes cores: amarela, vermelha, branca, preta, verde, azul e zebrada. 

 (11) 3871-7888
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FITA VHB CV-150

HANG TABS

Material desenvolvido para destacar um produto no PDV.
A tecnologia aplicada nele permite melhor visualização dos itens 
nas gancheiras. Prático e indispensável em qualquer loja. Possui 
adesivo para facilitar a aplicação. Disponível em diversos modelos.

1074
1075
Circular Simples
Eurolok

As fitas VHB CV 150 são ideais para utilização em diversas 
aplicações no Mercado de Comunicação Visual, inclusive em 
fachadas comerciais em painéis de alumínio composto (ACM) e 
placas de Sinalização Viárias assim como sinalização de interiores e 
exteriores. Em muitas situações elas podem substituir rebites, 
soldas a ponto, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou 
permanentes. Possuem alta tensão de ruptura, alta resistência ao 
cisalhamento, alta adesividade, excelente resistência a solventes, 
umidade e intempéries e boa conformabilidade.

FITA TRANSFERÍVEL ADESIVO ACRÍLICO

Líder na tecnologia de adesivos, a 3M desenvolveu uma ampla linha de fitas de adesivo transferível, que 
são utilizadas na laminação de peças gráficas estampadas, montagem de camadas de circuito impresso, 
espaçadores de teclado de membrana e outras aplicações.

Fita 467MP Adesivo Acrílico
Fita 468MP Adesivo Acrílico
Fita 5792 Adesivo Acrílico de Alto Tato
Fita 6035-PC Adesivo Acrílico de Alto Tato Low Fogging
Fita 9469 Adesivo VHB
Fita 9473 Adesivo VHB
Fita 9471 Adesivo Acrílico LSE
Fita 9472 LE Adesivo Acrílico
Fita 9625 Adesivo Acrílico
Fita 9672 Adesivo Acrílico
Fita 9765 Adesivo Acrílico
Fita 9767 Adesivo Acrílico

espaçadores de teclado de membrana e outras aplicações.

aplicações no Mercado de Comunicação Visual, inclusive em 
fachadas comerciais em painéis de alumínio composto (ACM) e 
placas de Sinalização Viárias assim como sinalização de interiores e 
exteriores. Em muitas situações elas podem substituir rebites, 
soldas a ponto, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou 
permanentes. Possuem alta tensão de ruptura, alta resistência ao 
cisalhamento, alta adesividade, excelente resistência a solventes, 
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JANELA PROTETORA

Composta por um filme de polipropileno que garante qualidade e 
resistência em todas as aplicações. Possui adesivo nas bordas para 
facilitar a fixação em diversas superfícies, como madeira, papel, 
papelão, entre outros. Ideal para proteção de documentos, como 
notas fiscais em diversas embalagens.

MANTA MAGNÉTICA

A manta magnética assegura estabilidade dimensional e resistência 
química em sua utilização. Seu magnetismo é permanente, sendo em 
apenas uma superfície. É formado por pólos magnéticos paralelos ao 
comprimento da manta que oferecem a máxima atração entre o 
magneto e a superfície aonde ele será afixada.

Algumas aplicações: Letreiros ou comunicação visual de fachada, planas 
ou moldadas.

química em sua utilização. Seu magnetismo é permanente, sendo em 
apenas uma superfície. É formado por pólos magnéticos paralelos ao 

Letreiros ou comunicação visual de fachada, planas 

MOLDADOS - PÉS DE BORRACHA

Utilizado como pés em bases de produtos, como 
amortecedores para portas, gavetas e tampas, como 
espaçadores em molduras de quadros, entre outras. 

Possui adesivo em sua base, o que torna as aplicações 
mais rápidas e fáceis.

MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA

Filme de PVC transparente utilizado na transferência de 
grafismos recortados eletrônicamente e molde para 
gabarito de pinturas.

 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200
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Algumas aplicações: displays, manequins, stands, 
expositores, prateleiras e caixas.

Produto transparente que possui grande 
versatilidade em suas aplicações, podendo ser 
furado, rebitado, cortado, serrado, dobrado a frio 
e a quente, termoformado a vácuo ou por 
prensagem, impresso ou pintado. 

Possui alta resistência ao impacto, boa resistência química, permite 
soldagem, é livre de odores e muito durável.

Produto transparente que possui grande 
versatilidade em suas aplicações, podendo ser 
furado, rebitado, cortado, serrado, dobrado a frio 
e a quente, termoformado a vácuo ou por 
prensagem, impresso ou pintado. 

PETG - GLASSPEC

Possui alta resistência ao impacto, boa resistência química, permite 

PERFIL ESTRUTURAL

A solução perfeita para montagens rápidas, planas ou 
tridimencionais com incomparável economia de tempo de 
mão-de-obra. Ideal para construção de estruturas leves para 
sustentação de placas. Produzido em poliestireno.

Algumas aplicações: caixas, fachadas, quiosques e expositores.

Ideal para utilização em trilhos e guias para chapas 
plásticas ou outros materiais similares, fixação de 
placas informativas em balcões e gôndolas, 
acabamentos de peças para comunicação visual, 
entre outras inúmeras possibilidades de aplicações.
 
Proporciona acabamento prático, moderno e 
resistente. Produzido em PVC.

PERFIL PARA FIXAÇÃO e ACABAMENTO
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PLASTIONDA

Chapas disponíveis em diversas espessuras e cores. 
Permitem modelagem e curvatura a frio e possuem 
tratamento corona para impressão. 

Algumas aplicações: placas de sinalização, 
acabamentos de luminosos, displays para pontos de 
venda, embalagens retornáveis, pastas para 
escritório, etc.

 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200
(11) 96195-4342

POLICARBONATO ALVEOLAR E COMPACTO

COMPACTO

Muito mais leve que o vidro, resistente ao impacto, possui proteção anti-UV, garantia de 10 anos contra 
amarelecimento e é o produto ideal para aplicações planas ou curvas, verticais ou horizontais, onde se 
deseja iluminação natural com máxima segurança.

Disponível em diversos formatos, espessuras e cores, nas versões compacto e alveolar.

Algumas aplicações: fachadas, divisórias, painéis, backlights, displays, stands, sinalizações, coberturas e 
toldos.

POLICARBONATO MAKROLON SL

A chapa de policarbonato Makrolon® SL Qualidade Sign é um produto de policarbonato com avançada 
tecnologia de resistência UV que promove um duradouro desempenho em ambientes externos e 
atende a norma UL 879 para componentes de comunicação visual eletrônicos.

Algumas aplicações: Letreiros ou comunicação visual de fachada, planas ou moldadas.

toldos.

ALVEOLAR

POLICARBONATO MAKROLON LUMEN XT

O Makrolon® Lumen XT é um policarbonato translúcido com 
uma superfície texturizada concebida especialmente para 
lentes de iluminação. Apresenta uma combinação única de 
alta difusão de luz e alta transmissão de luz através da 
combinação da textura da superfície otimizada e tecnologias 
avançadas de difusão.

Quando comparado com outros produtos que possuem 
difusão de luz, tais como vidro e acrílico, o Makrolon® Lumen 
XT possui mais resistência ao impacto e dureza. Sua alta 
resistência a inflamabilidade e a ampla faixa de temperatura 
proporcionam uma vantagem de desempenho adicional 
sobre difusores de acrílico.

Principais aplicações: LED Interior e luminárias convencionais.
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POLICARBONATO SISTEMA MULTICLICK

Desenvolvido para simplificar o processo de montagem de coberturas translúcidas com total 
estanqueidade. Pode ser utilizado em coberturas planas ou curvas com todas as vantagens do 
Policarbonato Alveolar, incluindo alta resistência mecânica e tratamento anti-UV. Ideal para aplicações 
com comprimento máximo de 6,00 m.

Através do sistema de fixação e estrutura com painéis auto-encaixáveis é possível realizar coberturas em 
um curto espaço de tempo com a mesma qualidade das chapas convencionais, reduzindo assim, custos 
com mão-de-obra na instalação.

Ideal para aplicações que tenham como requisito beleza, versatilidade, resistência e aproveitamento da 
luz natural.

POLICARBONATO SISTEMA MULTI-FUNCTION

 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200
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O Sistema Multi-Function é composto por painéis em 
Policarbonato Alveolar que utiliza acessórios de engate rápido 
para fazer intertravamento dos painéis especialmente 
desenhados para agilizar e tornar a montagem mais fácil, 
reduzindo consideravelmente os custos de instalação.

Elimina utilização de furos passantes e parafusos, assegurando 
total estanqueidade às coberturas e fachadas, sem a 
necessidade de selantes, adesivos ou outros materiais de 
vedação. Além disso, o sistema oferece todas as vantagens 
do Policarbonato, como resistência à temperatura e ao 
impacto, tratamento anti-UV nas duas faces e garantia de 
10 anos contra amarelecimento. 
 
Permite aplicação plana ou curva e é ideal para jardins de 
inverno, estufas, galpões, clubes, entre outros.

Disponível em várias cores e também na versão Full Reflective (refletiva em ambos os lados).

POLICARBONATO SISTEMA MULTI-FUNCTION

O Sistema Multi-Function é composto por painéis em 
Policarbonato Alveolar que utiliza acessórios de engate rápido 
para fazer intertravamento dos painéis especialmente 
desenhados para agilizar e tornar a montagem mais fácil, 
reduzindo consideravelmente os custos de instalação.

Elimina utilização de furos passantes e parafusos, assegurando 
total estanqueidade às coberturas e fachadas, sem a 
necessidade de selantes, adesivos ou outros materiais de 
vedação. Além disso, o sistema oferece todas as vantagens 
do Policarbonato, como resistência à temperatura e ao 
impacto, tratamento anti-UV nas duas faces e garantia de 

Permite aplicação plana ou curva e é ideal para jardins de 

Disponível em várias cores e também na versão Full Reflective (refletiva em ambos os lados).

POLIPROPILENO CHAPA GRAVADA

As chapas de Polipropileno possuem em uma das faces 
gravação texturizada nos modelos: camurça, couro, liso ou line. 
São ideais para impressão em hot stamping, serigrafia e offset.

Algumas aplicações: brindes promocionais, embalagens, 
displays, capas para encadernações e materiais para escritório, 
como pastas, porta-lápis, etc.

O Poliestireno é um termoplástico que se caracteriza por sua facilidade de 
processamento, baixo custo e alta resistência ao impacto. Disponível nas 
versões: PS - Poliestireno nas cores cristal ou branca translúcida que é 
ideal para produção de peças para luminárias e backlights e PSAI - 
Poliestireno de Alto Impacto nas cores natural, branca ou colorida 
que é muito utilizada no processo de termoformagem, além de 
placas de sinalização, comunicação visual, stands, painéis, entre outras 
aplicações. Também disponível no modelo Tricamada, com camadas internas 
recicladas e externas virgens. Somente para aplicações internas.

O Poliestireno é um termoplástico que se caracteriza por sua facilidade de 
processamento, baixo custo e alta resistência ao impacto. Disponível nas 

 nas cores cristal ou branca translúcida que é 

placas de sinalização, comunicação visual, stands, painéis, entre outras 
aplicações. Também disponível no modelo Tricamada, com camadas internas 

POLIESTIRENO - PS / PSAI

PRIMERS

Especialmente desenvolvido para promover a adesão entre fitas dupla face em diversas superfícies 
como polietileno, polipropileno, concreto, madeira, vidro, metal e chapas metálicas pintadas.
 
Proporciona aumento de adesão da fita, maior segurança nas aplicações e economia de tempo.

P8203 para Fita 471
P8205 Superfícies Vinílicas PVC
P8215 Primer Universal
P8250 Primer Universal
Primer de Silano
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COMUNICAÇÃO
              VISUAL

COMUNICAÇÃO
VISUAL

PVC CORTINA

Pode ser colado, soldado ou costurado. É um material de fácil 
limpeza, atóxico e com ótimo isolamento térmico e acústico.

Algumas aplicações: confecção de brindes, divisórias de 
ambientes, bolsas e sapatos. 

PVC EXPANDIDO

A chapa de PVC Expandido é ideal para ser utilizada como 
matriz no processo de impressão serigráfica e silk-screen. Tem 
excelente acabamento superficial, resistência ao impacto e a 
riscos. Podendo ser utilizado em áreas internas e externas.

Algumas aplicações: placas de sinalização, montagem de 
stands, materiais para pontos de venda e comunicação visual 
em geral.

 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200
(11) 96195-4342

PVC SEMI RÍGIDO

Ideal para vacuum forming, alia precisão técnica a baixo 
custo na produção de moldes e blisters. Disponível em 
chapas brancas (brilho ou fosca), cristal e em bobinas.

Algumas aplicações: cartões de crédito, cartões
comerciais, brindes e na confecção de embalagens.

A mesma tecnologia que você encontra na sinalização das rodovias 
do Brasil, a 3M, líder de mercado em sistemas e soluções para 
segurança viária, disponibiliza para sinalizações internas e externas, 
em grandes fábricas, shopping centers, condomínios e outros.

Scotchlite Flat Top - Grau Técnico
Scotchlite Flat Top - Grau Diamante 
Scotchlite Flat Top - Alta Intensidade

REFLETIVOS

comercial@vick.com.br

comerciais, brindes e na confecção de embalagens.

A mesma tecnologia que você encontra na sinalização das rodovias 
do Brasil, a 3M, líder de mercado em sistemas e soluções para 
segurança viária, disponibiliza para sinalizações internas e externas, 
em grandes fábricas, shopping centers, condomínios e outros.

ROLETE DE BORRACHA

Ideal para proporcionar perfeita homogeneidade na 
aplicação de diversas fitas sensíveis à pressão, 
principalmente a VHB. 

O ótimo acabamento do cabo proporciona firmeza, 
ou seja, não escorrega das mãos na utilização.
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REPRESENTANTE

Mais informações sobre propriedades, aplicações, 

características e manuais técnicos:

Ed
iç

ão
 o

u
tu

b
ro

/2
01

8 
 - 

 fo
to

s 
ilu

st
ra

ti
va

s

UNIDADE CARAPICUÍBA - SP

Rua Pedro de Oliveira, 106  -  Vila Sul Americana

06397-085  -  Carapicuíba   SP  -  Brasil

UNIDADE CAMPINAS - SP

Rua Ribeirão Branco, 423  -  Jd. do Trevo

13030-117  -  Campinas   SP  -  Brasil

TELEVENDAS: 
(11) 3871-7888
(19) 3772-7200

comercial@vick.com.br

(11) 96195-4342
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