
Plásticos de Engenharia
Plásticos de Alta Performance
Policarbonato para Blindagem
Isolantes Térmicos e Elétricos
Produtos para Embalagem
Fitas, Adesivos e Abrasivos

Produtos p/  

Indústria 
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INDÚSTRIAS

TAPETE E CAPACHO DE VINIL

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
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Centro de  

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

comercial@vick.com.br

(11) 96195-4342
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(11) 96195-4342
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ABRASIVOS

A 3M oferece ao mercado de abrasivos uma 
linha completa de ferramentas e acessórios para 
diversas necessidades. São discos, lixas, rodas, 
correias e muito mais, com toda a qualidade e 
desempenho que só a 3M pode garantir.

Folhas de Lixa
Lixa para Madeira
Lixa para Ferro
Lixa para Massa
Lixa D’Água

Discos de Lixa Hookit
Disco Papel

Discos em geral
Disco de Fibra
Disco Flap
Disco Roloc
Disco de Corte
Disco de Desbaste
Disco Green Corps

Outras opções
Rolos de Lixa
Roda PG
Mini Roda PG
Correia de Lixa
Rodas Expansivas

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Solução completa para auxiliar no dia a dia do instalador.

Cone de Blocagem Contrátil à Frio 5841
Cone de Blocagem Contrátil à Frio 5842
Cone de Blocagem 8564
Abraçadeiras Scotchcast
Lubrificante para Puxamento de Fios e Cabos

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 e máquinas para engarrafamento.

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

Associando transparência, durabilidade e economia o Acrílico produzido 
pelo processo Cast ou Extrudado oferece infinitas possibilidades de 
aplicações com praticidade e funcionalidade. Disponível em chapas, em 
diversos formatos, espessuras e cores (opacas, translúcidas, 
fluorescentes, cristal, texturizadas, pontilhadas e espelhada).

Algumas aplicações: incubadeiras, barreiras acústicas, janelas 
para trailer, calhas para automóveis, móveis, dispositivos e muito mais.

ACRÍLICO: CHAPAS CAST e EXTRUDADAS

ACRÍLICO ESPELHADO

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.

Associando transparência, durabilidade e economia o Acrílico produzido 
pelo processo Cast ou Extrudado oferece infinitas possibilidades de 
aplicações com praticidade e funcionalidade. Disponível em chapas, em 

para trailer, calhas para automóveis, móveis, dispositivos e muito mais.

AEROSSÓIS

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

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

limpo e sem desperdícios.

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

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

Adesivo microencapsulado, curável à temperatura ambiente, desenvolvido para ser pré aplicado em 
parafusos. Após a aplicação, permanece latente e ativo até que a ação de cisalhamento do rosqueamento 
do parafuso quebre algumas microcápsulas, curando o adesivo.

TL22 Trava Rosca 
TL42 Trava Rosca
TL62 Trava Rosca
TL71 Trava Rosca
TL77 Trava Rosca
TL90 Trava Rosca

TL42 Trava Rosca
TL62 Trava Rosca
TL71 Trava Rosca
TL77 Trava Rosca
TL90 Trava Rosca

ADESIVOS EM CILINDRO

Toda produtividade, praticidade e inovação que você espera de 
um produto 3M está na linha de adesivos em cilindro Scotch-Weld. 
Combinando a versatilidade e a conveniência da aplicação em 
spray com a produtividade em tambor sem a necessidade de 
compressores, energia ou equipamentos externos.

Adesivo S/W Cilindro 70
Adesivo S/W Cilindro 77
Adesivo S/W Cilindro 94 CA

Aplicador S/W Cilindro
Aplicador S/W Cilindro 94 CA
Mangueira para Cilindro 3,65m

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

ADESIVOS FASTBOND

ADESIVOS FLEXÍVEIS

Desenvolvido para facilitar o cotidiano em diversas indústrias, como a automobilística. 
Também conhecido como adesivos de contato, pois deve ser aplicado nas duas superfícies 
a serem coladas para posterior contato. Possui variada opção de adesivo para diversas 
aplicações.

ADESIVOS HOT MELT 

Os adesivos Hot Melt são 100% sólidos, termoplásticos à base de resina de 
borrachas sintéticas, desenvolvidos especialmente para serem aplicados através 
de equipamentos automáticos. 

A grande variedade de opções de adesivos se deve a linha Hot Melt 3M atender 
a grande maioria das uniões e materiais diferentes a serem colados.

BR-7067A
X-448/21
X-606/01
X-574/01
X-613
X-720
BR-724
BR-735

BR-7065A
X-530/01
X-655/01
X-671/01
X-615/01
X-412
BR-733
BR-734
BR-747

Adesivo Industrial 847
Adesivo Industrial 1022
Adesivo Industrial 1099
Adesivo Industrial 1300L
Adesivo de Contato 2140
Adesivo para Tapeçaria 4474
Adesivo para Plásticos 4475A
Adesivo X-315

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

ADESIVOS JET-MELT

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.

TC
3738
7081
7089

Quadrack
3731
3738
3748

3748V0
3762
3764
3792
7081
7089

PG
3738
3748
3762
7089

AE
3738
7081
7089
7098

LM
3798
3762

FITA VHB 4972

ADESIVOS SCOTCH WELD

Adesivo estrutural para realizar uniões que requeiram alta resistência para máxima precisão. Além 
disso, possui um bico misturador estático que realiza a mistura automática do adesivo e do 
catalisador. Esta linha de adesivos vem para beneficiar as aplicações, onde a resistência mecânica 
deve ser o principal atributo.

DP-100NS
DP-105
DP-110
DP-190
DP-270
DP-420
DP-460
DP-604NS
DP-810
DP-8005

FITA VHB 4972

Os adesivos estruturais Jet-Weld compõem uma família de adesivos 
poliuretânicos monocomponentes, curáveis através do contato com a 
umidade do ar. São aplicados a quente, sendo indicado para colagem de 
uma grande variedade de substratos. O desempenho da adesão estrutural 
geralmente associado aos adesivos epóxis bicomponentes, podendo ser 
utilizados para unir materiais diferentes entre si. 

TS-230
TE-030
TE-031
Aplicador Jet-Weld

CA-40
CA-08
CA-05

ADESIVOS JET-WELD e ACESSÓRIOS

ALICATE e ROLETE DE PRESSÃO PARA FITAS

Os alicates e roletes de pressão 3M são indispensáveis para 
garantir uma perfeita uniformidade na aplicação das fitas VHB.

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



www.vick.com.br

09 comercial@vick.com.brcomercial@vick.com.br 10

INDÚSTRIAS INDÚSTRIAS

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

CALAFETADOR MASTIC 7662

O 3M Mastic 7662 tem como objetivo calafetar juntas ou 
fendas de grandes dimensões contra passagem de pó, 
umidade, etc.

Material isolante, não secativo com tato permanente.

CELERON

Laminado técnico reforçado com tecidos de algodão. Suas 
principais características são: alta resistência ao desgaste, 
ao cisalhamento e ao choque, baixo coeficiente de atrito, 
amortecimento de ruídos e absorção de vibrações. 
Podendo ser fornecido com tecido de amianto e 
impregnado com grafite.

Algumas aplicações: mancais, anéis, buchas, gaxetas, cremalheira, 
pinhões, discos de fricção, polias, engrenagens, guias, etc.

mancais, anéis, buchas, gaxetas, cremalheira, 

EMENDAS DE BAIXA TENSÃO

Conectar e identificar fios e cabos agora ficou fácil com a linha de 
identificadores e conectores 3M.

Scotchcode 0-9
Scotchcode A-Z
Conector Scotchlok 2
Conector Scotchlok IDC

CONECTORES ELÉTRICOS e IDENTIFICADORES

EMENDAS DE MÉDIA TENSÃO

As emendas de baixa tensão oferecem proteção física 
e vedação contra umidade em conectores terminais, 
dispensa o uso de ferramentas especiais e é de fácil 
instalação e remoção.

Emenda Molde + Resina Scotchcast
Emenda Contrátil à Frio PST
Emenda para Bomba Submersa 

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

A tecnologia contrátil à frio QSE possui um corpo extrudado 
em EPDM com alívio de tensão encorporado, permitindo 
uma montagem rápida e segura, sem necessidade de fontes 
de calor externo, como maçaricos ou sopradores industriais.

Emendas com Fitas Scotch
Emenda Contrátil à Frio TW
Emenda Contrátil à Frio QS2KE
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Respiradores s/ Manutenção
2078
8720
8801
8812/60
8822/60
8713/120
8013/60
9910/100
9920/100
9322

Respiradores c/ Manutenção
6100
6200
6002
6300
6800
7800S/01
3200
3001
3N11
384
7502

Protetores/Abafadores
1100 sem cordão
1270 com cordão
1110 com cordão
1271 com cordão
1250 com cordão
1311 Protetor
1310 Protetor com Haste
H6A/10 Abafador
H6B/10 Abafador
H6P3E/10 Abafador
H9A/10 Abafador

Outros produtos
Capacetes de Segurança

Máscaras Speedglas

Fita Antiderrapante
Uso Geral

Clear
Conformable
Fosforescente

Tapetes
Antifadiga

Os Fechos Reposicionáveis Dual Lock e Scotchmate 
são sistemas de fixação reposicionável que consistem 
em duas tiras com adesivo no verso. Quando essas fitas 
são pressionadas uma contra a outra, esses sistemas se 
encaixam provocando o fechamento do sistema.

SJ-3000 Scotchmate - Preto
SJ-3522 Scotchmate Uso Vinil - Preto
SJ-3526 Scotchmate Uso Geral - Preto
SJ-3527 Scotchmate Uso Geral - Preto
SJ-3541 400 Pinos Adesivo Borracha
SJ-3542 170 Pinos Adesivo Borracha 
SJ-3560 250 Pinos Adesivo VHB
SJ-3551 400 Pinos Adesivo VHB
SJ-3552 170 Pinos Adesivo VHB
SJ-4570 LP Adesivo LSE

FECHOS REPOSICIONÁVEIS

Ideal para cancelas e veículos, são indicadas para sinalizar e dar 
visibilidade às cancelas, veículos, baús, capacetes e cones.

Faixa Refletiva
Kit Refletivo p/ Cone

FAIXAS REFLETIVAS

Ideal para cancelas e veículos, são indicadas para sinalizar e dar 
visibilidade às cancelas, veículos, baús, capacetes e cones.

FENOLITE

Laminado industrial à base de papel, prensado com resina 
fenólica, duro e denso que atende as exigências e aos 
requisitos de isolação na indústria elétrica e eletrônica.

Algumas aplicações: mancais, casquilhos, isoladores, 
conectores, dutos, engrenagens, carretéis, discos, placas de 
terminais, tubos protetores para fusíveis, pinhões, quadro 
de comando, etc.

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

FILME STRETCH

Filme de Polietileno esticável, utilizado para produtos 
paletizados, unitização, contenção ou proteção dos mesmos.

Muito utilizado para transporte e armazenamento (substitui 
outros produtos como: cordas, lonas, plásticos de cobertura, fita 
de arquear e em alguns casos o Shirink).
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Proteção anticorrosiva para tubulações, válvulas, junções e 
estruturas metálicas como telhas de alumínio.
Possui diversas características que fazem dela uma fita de alta 
durabilidade, como excelente resistência elétrica, a ácidos, 
fungos e bactérias.

Fita Scotchrap 50
Primer Scotchrap

FITA ANTICORROSIVA SCOTCHRAP 

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 5795 Componentes Eletrônicos 
Fita 2693 Alta Temperatura
Fita 273 Alta Temperatura

FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK

A fita antiderrapante Safety-Walk é ideal para prevenir, em áreas 
internas e externas, quedas e escorregões em pisos, degraus, 
escadas, rampas, rotas de fuga, etc.

FITA CREPE 201 LA

A Fita Crepe 201 LA é a melhor fita crepe para mascaramento, 
proteção, fixação, reforço, emendas, fechamento e vedação, que 
garante um trabalho profissional e de qualidade!

Indicada principalmente para indústrias que exigem alta adesão e 
resistência a altas temperaturas.

Suas principais características são: Alta adesão inicial, resistência à 
temperatura de até 80°C, alto “tack” e facilidade de aplicação.

Fita 419
Fita 423
Fita 425
Fita 427 com Liner
Fita 1461

Ideal para fixação e proteção contra ataque químico ou 
intempéries ou ainda onde seja necessária a dissipação de 
luz e calor.

FITA DE ALUMÍNIO

Fitas adesivas de tecido de PTFE revestidas com adesivo de um dos lados, 
proporcionando antiaderência nas superfícies.

São projetadas para atender as difíceis exigências de muitas indústrias em 
termos de compressão frequente e longa vida a altas temperaturas.

Estas fitas de uso geral também são excelentes isolantes que podem ser 
usados em ambientes de alta temperatura, mantendo as suas 
propriedades mecânicas e elétricas.

FITA DE ARMALON

Fitas adesivas de tecido de PTFE revestidas com adesivo de um dos lados, 

São projetadas para atender as difíceis exigências de muitas indústrias em 
termos de compressão frequente e longa vida a altas temperaturas.

Estas fitas de uso geral também são excelentes isolantes que podem ser 
usados em ambientes de alta temperatura, mantendo as suas 

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 DE ESPUMA

Fita 4502 Vinil
Fita 4503 Vinil

 (11) 3871-7888
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Fita antiaderente utilizada na resistência de máquinas 
seladoras, revestimentos de esteiras, cilindros, selagem e 
mascaramento, onde necessite de resistência química.

Fita 5451 Tecido de Fibra de Vidro
Fita 5453 Tecido de Fibra de Vidro
Fita 5789 Tecido de Fibra de Vidro

FITA DE PTFE

FITA DE POLIETILENO

Fita de polietileno de alto impacto para revestimento de 
calhas, trilhos e dutos de transporte de materiais. Reduz o 
ruído, atrito e desgaste para facilitar o deslizamento de 
produtos.

Fita 5421

FITA DUPLA FACE

A família de fitas dupla face 3M é a melhor opção para colar, emendar, fixar, 
laminar e montar superfícies diversas, oferecendo qualidade e versatilidade 
para o seu trabalho.

Fita 1442 Acetato
Fita 4873 BOPP
Fita 4880 Não Tecido
Fita 5832 Papel Tissue

Fita 9411 Papel Scotch
Fita 9516 Papel Highland
Fita 9500 Dupla Face de Papel

A família de fitas dupla face 3M é a melhor opção para colar, emendar, fixar, 
laminar e montar superfícies diversas, oferecendo qualidade e versatilidade 

FITA DF DE ESPUMA SCOTCHMOUNT

Fita 4008 Poliuretano
Fita 4026 Poliuretano
Fita 4481 Polietileno
Fita 4488 Polietileno
Fita 4494 Polietileno

As fitas dupla face de espuma fixam objetos em superfícies irregulares, 
substituindo com vantagem pregos, buchas, furos ou parafusos, com 
excelente resistência à temperatura e solventes em diversos casos.

As fitas dupla face de espuma fixam objetos em superfícies irregulares, 

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

FITA DUPLA FACE VHB

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 

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 FILAMENTOSA

Recomendada para fixar temporariamente a última volta de bobinas de metal, 
enfeixamento de materiais, como tubos de madeira, fechamento e reforço de caixas de 
papelão, paletização de caixas, materiais em tambor e saco e muitas outras aplicações.

Fita 8809 Filamentos de Poliéster
Fita 893 Filamentos de Fibra de Vidro
Fita 8934 Filamentos de Fibra de Vidro
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FITA ISOLANTE e ELÉTRICA

Quando se fala em soluções elétricas e isolantes, a 
3M é disparadamente, uma referência para o 
mercado. Desde pequenos reparos a grandes 
trabalhos, a 3M sempre tem a solução ideal.

Fitas Elétricas
Fita Semi Condutora 13
Fita de Silicone 70
Fita de Cambraia 2510
Fita de Tecido de Vidro 27
Fita de Acetato de Raion 28
Fita de Poliéster 56BR
Fita Sem Adesivo XP148
Fita de Cobre Recartilhado 1245

Fitas Isolantes
Fita Isolante 33+
Fita Isolante Highland
Fita Isolante Imperial
Fita Isolante Alarme & Som
Fita Isolante Colorida 35+
Fita Autofusão 23BR
Fita Mastic de Borracha 2228
Massa para Isolamento Scotchfil

Fita Isolante Highland
Fita Isolante Imperial
Fita Isolante Alarme & Som
Fita Isolante Colorida 35+

Fita Isolante 33+ Fita Autofusão 23BR Fita para Blindagem 24

Fita de Silicone 70 Fita Mastic de Borracha 2228 Fita de Tecido de Vidro 27

Fita Isolante Colorida Temflex 1500 Fita Isolante Colorida 35+

 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200
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Produzida em poliéster, a Fita Plástica para Arquear proporciona um 
fechamento de embalagem com eficiência e qualidade, resultando na 
segurança da carga, durante o manuseio, armazenagem e transporte.

FITA PARA ARQUEAR

FITA PARA EMPACOTAMENTO

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.

Rolo Curto
Fita 5899
Fita 371
Fita 373
Fita 692

Rolo Longo
Fita 371
Fita 373

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

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 ETIQUETAS

Soluções especiais para identificação de bens duráveis. As fitas 
para etiquetas podem receber impressão antes ou durante o 
processo produtivo, e estão disponíveis em diversos tipos para 
atenderem a uma grande variedade de aplicações.
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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 

 (11) 3871-7888
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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

FITA PARA PROTEÇÃO

Fita de polietileno que proporciona proteção temporária e 
eficiente à varios tipos de superfícies contra abrasão e outros 
danos durante os processos de produção, armazenamento, 
transporte e instalação.

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

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. 

Fitas simples face e dupla face que possuem tanto o dorso como o adesivo 100% repolpáveis, isto é, 
naturalmente assimilados pela polpa. Utilizadas em fábricas de papel, convertedores de papel, jornais ou 
gráficas para garantir as melhores emendas graças à excelente resistência à tração, ao cisalhamento e à 
altas temperaturas, sem deslizamento ou transferência de adesivo.

Fita 403 Dupla Face para Emenda Manual
Fita 902 Dupla Face para Emenda Automática
Fita 906 Dupla Face para Emenda Automática Azul
Fita 913 Dupla Face para Emenda Bobina Jornal
Fita 914 Dupla Face para Emenda Formulário Contínuo
Fita 917-B Repolpável Simples
Fita 9001 para Emenda Manual Liner Não Reposicionável
Fita 9103 para Emenda Manual
Fita 9970 Repolpável Simples Face

FITA REPOLPÁVEL

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
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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.

FITA TRANSFERÍVEL PARA ATG

Fitas de Adesivos Transferíveis, desenvolvidas especialmente para 
utilização em aplicadores manuais ATG Scotch, que dispensam o 
adesivo sobre a superfície e rebobinam o liner utilizado. É um 
sistema de fixação prático, simples e econômico para as mais 
diversas aplicações de colagem, emende, fixação e montagem.

Fita 598
Fita 9624
Dispensador ATG 700

Fitas de Adesivos Transferíveis, desenvolvidas especialmente para 

FITA VHB RP45

As fitas VHB RP45 são fitas dupla-face com adesivo sensível a 
pressão para fixação de uma grande variedade de substratos 
incluindo muitos metais, plásticos e materiais pintados. Sua 
composição química é resistente aos raios U.V. e a intempéries, 
podendo ser usada em aplicações internas e externas.

São ideais para aplicações como colagem e fixações estáticas em 
estruturas, painéis e em posicionamentos no geral.

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.

KIT REFLETIVO PARA CONE

Kit Refletivo para Cone indicado para cones novos e 
antigos.

Cor: prata (branco)

facilitar a fixação em diversas superfícies, como madeira, papel, 
papelão, entre outros. Ideal para proteção de documentos, como 

LENÇOL DE ARMALON

É um material composto por tecido de fibra de vidro impregnado 
com PTFE. Possui duas versões, sendo uma sem adesivo e outra 
com adesivo à base de silicone em um dos lados e liner.

Devido às características especiais de seu componente, o PTFE, 
como antiaderência, resistência à temperatura e baixo coeficiente 
de atrito, o Armalon é um material que pode ser utilizado nas 
indústrias alimentícia, química, têxtil, gráfica e eletroeletrônica.

LENÇOL DE BORRACHA 

Laminado com característica técnica específica para atender as 
necessidades industriais. Pode ser usado como componente de 
produtos e para a manutenção industrial.
 
Algumas aplicações: cortinas, arruelas, carimbos, clichês, juntas 
e peças de vedação, rodos de serigrafia, calços de máquinas, 
raspadores, mantas, isoladores, correias transportadoras, 
revestimentos de bancadas e de cabines de jato de areia, 
granalha de aço, microesferas de vidro, entre outros.

Laminado com característica técnica específica para atender as 
necessidades industriais. Pode ser usado como componente de 

 cortinas, arruelas, carimbos, clichês, juntas 
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NYLON 6.6

NYLON 6.0

Produto de alta resistência ao desgaste e agentes químicos, 
podendo assim substituir com vantagem, em algumas aplicações, 
o bronze, latão, alumínio, ferro fundido e aço. 

Algumas aplicações: buchas, engrenagens, arruelas, guias, rotores 
e placas de desgaste.

Disponível em: Bastões e chapas.

Possui excelente desempenho em aplicações mecânicas, 
elétricas e químicas, além de ser resistente ao impacto, é 
auto-lubrificante e possui baixo peso específico.

Algumas aplicações: engrenagens, cremalheiras, roscas sem-fim, 
polias, parafusos, buchas, lâminas raspadoras e gaxetas.

Disponível em: Bastões, chapas e tubos.

As bobinas de papelão micro-ondulado têm como finalidade 
embalar, proteger, forrar e separar materiais em estoque ou em 
transporte.

PAPELÃO MICRO-ONDULADO

PEEK

Possui excelente estabilidade térmica, mecânica e química, 
resistente a alta temperatura, à abrasão e é insensível as trincas.

Utilizado em equipamentos aeroespaciais, militares, usinas 
termonucleares e poços de petróleo. 

Algumas aplicações: engrenagens, gaiolas de rolamentos de 
esferas, conectores, pistões, anéis, etc.

Produto de excelente transparência 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.

Muito utilizado nas áreas de moldagem e protótipos industriais.

Produto de excelente transparência 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, 

PETG  -  GLASSPEC

PISTOLAS POLYGUN

Leves e fáceis de manusear, os aplicadores Polygun 
foram projetados com a inovadora tecnologia 3M. Sua 
eficiência e durabilidade são comprovadas em muitas 
aplicações industriais.

Polygun TC Vazão Máxima 1,6 kg/h
Polygun TCQ Vazão Máxima 1,6 kg/h
Polygun AE II Vazão Máxima 3,4 kg/h 
Polygun LT Vazão Máxima 1,2 kg/h
Polygun LTQ Vazão Máxima 1,2 kg/h

Proporciona excelente proteção contra choques mecânicos aos 
materiais nele embalados. É leve, atóxico e de fácil manuseio.

PLÁSTICO BOLHA
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POLIACETAL

Produzido a partir de resina acetálica que garante baixa absorção de 
umidade e uma grande resistência a variação de temperatura. Sendo 
de fácil usinagem é indicado para aplicações que necessitem de 
estabilidade dimensional e baixo coeficiente de atrito.

Algumas aplicações: buchas, mancais, flanges, guias, isoladores, 
roldanas e engrenagens.

Disponível em: Bastões e chapas.

Semelhante ao vidro temperado, porém muito mais leve que o 
vidro e com altíssima resistência ao impacto, o que o torna mais 
indicado em aplicações de segurança industrial.

Ideal para proteção de máquinas, biombos ou divisórias, 
para-choques de segurança, coberturas de esteiras, tetos de 
empilhadeiras e coberturas de locais sujeitos a impactos. 
Permite corte, dobra, furação e aplicações planas ou curvas.

POLICARBONATO COMPACTO

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.

POLICARBONATO HYGARD

A chapa de policarbonato de nível balístico Hygard®, possui quatro 
camadas de policarbonato totalizando 1,250“ de espessura que 
cumpre a classificação UL 752 Nível 3 para ataque balístico com 
Magnum .44, HP White TP 0500 Nível IV e ASTM F 1233 Classe 5.

Diferentemente de produtos laminados com vidro, o Hygard® 
utiliza apenas policarbonato, esse laminado em policarbonato 
resiste a rachaduras e branqueamento após repetidos impactos 
balísticos de alta força, uma vantagem para manter a visibilidade 
de uma ameaça durante um ataque.

Todos os produtos da linha Hygard®, incorporam chapas de 
policarbonato Makrolon®, que são produzidas com alta qualidade 
ótica, para atender ao mercado de laminados voltados à segurança.

Algumas aplicações: Equipamentos Florestais, instalações 
governamentais, centros de detenções, bancos, envidraçamento de 
equipamentos pesados, joalherias, guaritas, lojas de conveniência 
24 horas e bilheterias.

POLICARBONATO MAKROLON 15

A chapa Makrolon® 15 é um produto de policarbonato que oferece 
alta resistência a impacto, longa vida útil climática e qualidade 
ótica. Fornece uma clara vantagem estética sobre telas de metal e 
vidro de arame para vitrificação de segurança. Suporta vandalismo, 
tentativas de entrada forçada e impactos  acidentais para 
minimizar o risco de roubo e substituição de vidro em áreas 
propensas a danos. O revestimento resistente à abrasão, aplicado a 
ambos os lados, estende até duas vezes a vida útil de produtos de 
chapa de policarbonato.

A chapa Makrolon® 15 tem uma garantia de produto limitada de 
quinze (15) anos contra quebra, amarelamento e perda de 
transmissão da luz. Os termos da garantia estão disponíveis 
mediante pedido.

Principais aplicações: Vidros transparentes de estabelecimentos, 
vidros de segurança para bancos, vidros para protetores de 
máquinas, abrigos de ônibus e qualquer lugar que queira se 
prevenir de vandalismo, óptica de laminados automotivos, pois 
possui um de seus lados com revestimento duro. 

A chapa Makrolon® 15 tem uma garantia de produto limitada de 
quinze (15) anos contra quebra, amarelamento e perda de 
transmissão da luz. Os termos da garantia estão disponíveis 

Vidros transparentes de estabelecimentos, 
vidros de segurança para bancos, vidros para protetores de 
máquinas, abrigos de ônibus e qualquer lugar que queira se 
prevenir de vandalismo, óptica de laminados automotivos, pois 
possui um de seus lados com revestimento duro. 

A chapa Makrolon® 15 é um produto de policarbonato que oferece 
alta resistência a impacto, longa vida útil climática e qualidade 
ótica. Fornece uma clara vantagem estética sobre telas de metal e 
vidro de arame para vitrificação de segurança. Suporta vandalismo, 
tentativas de entrada forçada e impactos  acidentais para 
minimizar o risco de roubo e substituição de vidro em áreas 
propensas a danos. O revestimento resistente à abrasão, aplicado a 
ambos os lados, estende até duas vezes a vida útil de produtos de 
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POLICARBONATO MAKROLON GP

A chapa de Makrolon® GP é uma chapa de policarbonato transparente e 
resistente aos raios UV. Possui excelente resistência ao impacto, 
estabilidade dimensional superior, resistência a alta temperatura e alta 
clareza. É termoformável, leve, fácil de manusear e decorar. Também 
possui (5) cinco anos de garantia limitada contra quebra.

Algumas aplicações: Vidros industriais, guardas de máquinas, peças 
estruturais e componentes termoformados.

POLICARBONATO MAKROLON AL

A chapa de policarbonato Makrolon AL foi projetada para atender os 
requisitos de alta qualidade óptica de laminados automotivos, pois possui 
um de seus lados com revestimento duro. O estado da arte dos processos de 
fabricação e inspeção garantem mínimas inclusões e defeitos superficiais.

A avançada tecnologia de revestimento duro aumenta significativamente a 
resistência à abrasão, resistência química e as propriedades de resistência ao 
intemperismo, mantendo o excelente desempenho de impacto do 
policarbonato Makrolon.

POLICARBONATO MAKROLON BG

O Makrolon® BG é um produto de policarbonato com revestimento rígido 
projetado para obter uma durabilidade excepcional. Este produto apresenta 
resistência à abrasão, resistência química, alta transparência e longa 
resistência ao intemperismo.

A alta resistência ao impacto deste produto oferece excelente proteção 
contra vandalismo, reduzindo a manutenção não planejada e reparação.

POLICARBONATO MAKROLON AR

A maior característica do Policarbonato Makrolon AR é que 
ele possui uma excelente resistência à abrasão, oferecendo 
assim uma dureza da superfície ainda maior, parecida com a 
do vidro, porém com a resistência ao impacto do 
policarbonato.

Apoiado por uma garantia limitada de sete anos contra 
quebra e perda de transmissão de luz, ainda possui uma 
tecnologia chamada hardcoat, que oferece proteção contra 
ataques químicos e U.V. Durante o seu ciclo de vida, isto 
resulta numa significativa redução do custo de manutenção 
e risco de deficiência em relação a outros materiais de 
revestimento.

Dentre as aplicações estão: novas construções e/ou 
substituições de vidros em escolas, instalações médicas, 
instalações correcionais, abrigos de ônibus, ou seja, em 
qualquer lugar e aplicações de vidros planos que requerem 
materiais resistentes à abrasão.

projetado para obter uma durabilidade excepcional. Este produto apresenta 

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.

A chapa de policarbonato Makrolon AL foi projetada para atender os 
requisitos de alta qualidade óptica de laminados automotivos, pois possui 
um de seus lados com revestimento duro. O estado da arte dos processos de 
fabricação e inspeção garantem mínimas inclusões e defeitos superficiais.

A avançada tecnologia de revestimento duro aumenta significativamente a 
resistência à abrasão, resistência química e as propriedades de resistência ao 

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.

A chapa de Makrolon® GP é uma chapa de policarbonato transparente e 
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POLIESTIRENO  -  PS e PSAI

Por suas propriedades físicas e químicas, o PEAD tem como 
características principais atoxidade, baixo coeficiente de atrito, 
baixo peso específico, não retém cheiro e não transmite 
qualquer sabor, permitindo o contato e corte de alimentos.

Algumas aplicações: peças e elementos para indústria 
alimentícia, engrenagens, buchas, arruelas e mancais.

POLIETILENO ALTA DENSIDADE  -  PEAD

POLICARBONATO PRISMÁTICO

O policarbonato com tecnologia prismática foi feito 
especialmente para difundir e distribuir a luz, 
mantendo alta transmissão e tornando-se o material 
ideal para aplicações de iluminação natural. O produto 
está disponível com uma camada de cobertura U.V. 
reforçada.

Tanto em coberturas planas ou curvadas, a resistência 
ao impacto do material continua sendo mais elevada 
em comparação com acrílico ou vidro.

Algumas aplicações: Iluminação zenital, claraboias, 
envidraçamento curvo, inclinado ou vertical e 
aplicações planas ou curvas em geral.

POLIURETANO - PU

Possui elevado módulo de elasticidade em comparação 
com a borracha. Altamente resistente ao corte e ao rasgo, 
além de ótima flexibilidade e grande resistência a 
compressão, o que o torna recomendado em aplicações de 
amortecimento em geral.

Algumas aplicações: molas para ferramentaria, socadores 
para fundição, gaxetas para prensas, revestimentos de 
rodas, cilindros e amortecedores.

É um produto usado em aplicações que necessitem de uma maior resistência 
química. Uma das vantagens é que pode ser soldado, permitindo a fabricação 
de tanques e conexões. Muito utilizado nas indústrias alimentícias, 
farmacêuticas, ortopédicas e galvanoplastia. Material atóxico, recomendado 
para fabricação de peças estruturais, como dutos e tanques, por possuir alta 
resistência química e baixo peso específico.

Algumas aplicações: tanques de galvanoplastia, dutos para líquidos e gases, 
rotores, flanges, mancais e revestimentos.

POLIPROPILENO - PP

É um produto usado em aplicações que necessitem de uma maior resistência 
química. Uma das vantagens é que pode ser soldado, permitindo a fabricação 

farmacêuticas, ortopédicas e galvanoplastia. Material atóxico, recomendado 
para fabricação de peças estruturais, como dutos e tanques, por possuir alta 

tanques de galvanoplastia, dutos para líquidos e gases, 

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

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 
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PRODUTOS MOLDADOS

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

SJ-5012 Cilíndrico Achatado Preto
SJ-5018 Quadrado Achatado Preto
SJ-5023 Quadrado Achatado Preto
SJ-5027 Semi-Esférico Preto
SJ-5302 Semi-Esférico Transparente

SJ-5303 Semi-Esférico Transparente
SJ-5312 Cilíndrico Achatado
SJ-5318 Quadrado Achatado Transparente
SJ-5344 Cilíndrico Achatado Transparente
SJ-5514 Quadrado Preto

SJ-5318 Quadrado Achatado Transparente
SJ-5344 Cilíndrico Achatado Transparente

PTFE

Possui excelentes propriedades químicas, elétricas, mecânicas, 
térmicas e de antiaderência, além de possuir baixo coeficiente 
de atrito. Pode ser aditivado com cargas de fibra de vidro, 
grafite, bronze, carbono ou bissulfeto de molibdênio, visando 
assim, elevar suas propriedades mecânicas.

Algumas aplicações: anéis de vedação, anéis raspadores, roscas, 
selo mecânico, juntas, assentos de válvula, mancais, arruelas e 
guias.

PVC CORTINA

O PVC Cortina é ideal para confecção de portas automáticas, 
janelas transparentes, visores e cortinas para supermercados, 
indústrias, instalações hoteleiras, frigoríficos, abatedouros, 
áreas de solda, depósitos, armazéns e onde se deseja separar 
ambientes com segurança mantendo a higiene.

É durável, fácil de limpar, atóxico, resistente a chamas e 
isolante termo-acústico.

É muito utilizado nas indústrias químicas, farmacêuticas, 
automobilísticas e laboratórios, para forração de recipientes e 
superfícies de trabalho.

Por possuir alta resistência e grande flexibilidade, é também 
utilizado na confecção de velas de barcos, calçados e bolsas, 
podendo ser colado, soldado ou costurado.

PVC RÍGIDO

Plástico de engenharia de alta performance, que possui elevada 
resistência química, mecânica e à temperatura. Material atóxico, 
sendo aprovado pelo FDA para uso em contato direto com 
alimentos e medicamentos.

Algumas aplicações: tubulações, tanques para metalização, 
trocadores de calor,  evaporadores, bombas centrifugadoras, 
exaustores de vapor, etc.

PVDF

Produto extremamente versátil, tem como principais 
características a resistência ao impacto, baixo peso 
específico e alta resistência mecânica.

Algumas aplicações: engrenagens, mancais, buchas, rodas 
paleteiros, sapatas, chavetas e roscas sem-fim.

Disponível em: Bastões, chapas e tubos.

PVC SEMI-RÍGIDO

Ideal para vacuum forming, alia precisão técnica à baixo 
custo na produção de moldes e blisters. Boa resistência à 
produtos químicos, como alguns ácidos e líquidos 
inorgânicos. Utilizado na fabricação de cartões de 
crédito, cartões comerciais e embalagens para alimentos, 
brinquedos e ferramentas, entre outras. 

Disponível em bobinas na cor cristal e em chapas nas cores 
branca (brilho ou fosca) e cristal.

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

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.
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REVESTIMENTO

A linha de revestimentos da 3M tem como principal objetivo a 
proteção de superfícies metálicas dos efeitos abrasivos e corrosivos 
durante o manuseio, estocagem e transporte nas indústrias.

7050N
968P

SCOTCH BRITE

Flatstock
Folhas Scotch Brite

Rolos
Disco para Acabamento

Disco CS
Fibra Macia

Folhas Multiflex

Escovas
Escova de Acabamento
Escova Metal-Madeira

Escova Combinada
Escova de Limpeza

Rodas Convolutas
Roda Reforçada

Roda Metal-Madeira
Roda Remoção de Rebarbas

Roda Cutting & Polishing
Roda EXL

Bristle
Disco Radial
Disco Roloc

Escova
Disco SR Cutter

Outros produtos
Correia Surface
Disco Surface

Disco Roloc Surface
Mantas Filtrantes

A 3M apresenta aqui o que de mais avançado existe para 
soluções em limpeza, acabamento, rebarbação e polimento. 
Essas soluções são largamente solicitadas pelas indústrias que 
não abrem mão da qualidade, produtividade e reconhecem o 
valor que o produto Scotch Brite agrega ao seu empenho de 
oferecer o melhor aos seus clientes.

SELANTES POLIURETÂNICOS e HÍBRIDOS

Os adesivos e selantes de poliuretano e híbridos da 3M são produtos monocomponentes que curam 
com a umidade do ar, proporcionando resistência, durabilidade e alongamento com adesão. Atendem a 
diversos tipos de aplicação, como madeira, alumínio anodizado, vidro, concreto, mármores, PVC, etc.

Adesivos e Selantes de Poliuretano
Adesivo Selante PU 590 Preto
Adesivo Selante PU 5200 Branco / Preto

Adesivos e Selantes Híbridos
Adesivo Selante Híbrido 4000-UV Branco / Preto

Primers Selantes
Promotor de Adesão C 596
Primer Vidro P 590
Primer Vidro P 595
Primer Plástico P 591
Primer Metal P 592

Aplicadores Selantes
Aplicador Manual 310 ml
Aplicador Manual 400 ml
Aplicador Manual 600 ml
Aplicador Pneumático 34 A
Aplicador Pneumático 600 ml
Aplicador Bateria 643 B

Disponibilizamos de solda plástica em PVC na cor branca, em 
Polietileno na cor natural e em Polipropileno nas cores cinza, 
natural e preto.

SOLDA PLÁSTICA

TACHAS REFLETIVAS

Tacha Refletiva indicadas para sinalização horizontal.

Cores: monodirecional branca e bidirecional branca e 
amarela.
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7050N
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SCOTCH BRITE

Flatstock
Folhas Scotch Brite

Rolos
Disco para Acabamento

Disco CS
Fibra Macia

Folhas Multiflex

Escovas
Escova de Acabamento
Escova Metal-Madeira

Escova Combinada
Escova de Limpeza

Rodas Convolutas
Roda Reforçada

Roda Metal-Madeira
Roda Remoção de Rebarbas

Roda Cutting & Polishing
Roda EXL

Bristle
Disco Radial
Disco Roloc

Escova
Disco SR Cutter

Outros produtos
Correia Surface
Disco Surface

Disco Roloc Surface
Mantas Filtrantes

A 3M apresenta aqui o que de mais avançado existe para 
soluções em limpeza, acabamento, rebarbação e polimento. 
Essas soluções são largamente solicitadas pelas indústrias que 
não abrem mão da qualidade, produtividade e reconhecem o 
valor que o produto Scotch Brite agrega ao seu empenho de 
oferecer o melhor aos seus clientes.

diversos tipos de aplicação, como madeira, alumínio anodizado, vidro, concreto, mármores, PVC, etc.

Adesivos e Selantes de Poliuretano
Adesivo Selante PU 590 Preto
Adesivo Selante PU 5200 Branco / Preto

Adesivos e Selantes Híbridos
Adesivo Selante Híbrido 4000-UV Branco / Preto

Primers Selantes
Promotor de Adesão C 596
Primer Vidro P 590
Primer Vidro P 595
Primer Plástico P 591
Primer Metal P 592

Aplicadores Selantes
Aplicador Manual 310 ml
Aplicador Manual 400 ml
Aplicador Manual 600 ml
Aplicador Pneumático 34 A
Aplicador Pneumático 600 ml
Aplicador Bateria 643 B

Adesivo Selante Híbrido 4000-UV Branco / Preto

Disponibilizamos de solda plástica em PVC na cor branca, em 
Polietileno na cor natural e em Polipropileno nas cores cinza, 
natural e preto.

SOLDA PLÁSTICA

Disponibilizamos de solda plástica em PVC na cor branca, em 
Polietileno na cor natural e em Polipropileno nas cores cinza, 

TACHAS REFLETIVAS

Tacha Refletiva indicadas para sinalização horizontal.

Cores: monodirecional branca e bidirecional branca e 
amarela.
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TAPETE CLEAN WALK

Tapete Clean Walk - 5836

Filme coberto com adesivo à base de resina, 
utilizado na entrada de locais onde seja necessário a 
remoção de todos os resíduos contaminantes das 
solas dos calçados.

Indicados para laboratórios, salas limpas, entre 
outras aplicações.

TERMINAIS DE MÉDIA TENSÃO

Terminar cabos de potência isolados, unipolares ou 
multipolares para classe de tensão de 3,6/6kV até 
12/20kV com seções até 1.000 mm².

Terminação com Fitas Scotch
Terminação Contrátil à Frio QTII
Terminação Contrátil à Frio QTIII

UHMW

O UHMW é um polietileno de ultra alto peso molecular, atóxico e antiaderente, que possui elevada 
resistência ao impacto, baixo peso específico e alta resistência a fadiga.

Muito utilizado nas indústrias de papel e celulose, mineração, alimentícia e de bebidas.

Algumas aplicações: revestimento de silos, anéis de vedação, 
gaxetas, placas de desgaste, placas de deslizamento, 
revestimento de caçambas, revestimento de tubulação, 
estrelas, guias, tanques rotativos, roldanas, roletas e outras 
peças técnicas.
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TELEVENDAS: 
(11) 3871-7888
(19) 3772-7200

comercial@vick.com.br

(11) 96195-4342



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

Mais informações sobre propriedades, aplicações, 

características e manuais técnicos:

WWW.VICK.COM.BR

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