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Fita VHB 4972

Fita VHB ACM 160

Forro de PVC

Guarnição em EPDM

Kit Refletivo para Cones

Novec

Perfis para Montagens Especiais

Policarbonato Aletas para Venezianas

Policarbonato Alveolar

Policarbonato Compacto

Policarbonato Makrolon 15

Policarbonato Makrolon AR

Policarbonato Makrolon Lumen XT

Policarbonato Prismático

Policarbonato Sistema Multi Telha

Policarbonato Sistema Multi-function

Policarbonato Telha Colonial

Policarbonato Telhas

Produtos Elétricos e Isolantes

Refletivos

Silicone Acético

Silicone Neutro

Stamark

Tachas Refletivas

Terminais de Média Tensão

Acessórios para Instalações Elétricas

Acrílico Bastões e Tubos

Acrílico Chapas Cast e Extrudadas

Acrílico Espelhado

Adesivo Selante de Poliuretano

Adesivo Veda Calha

Adesivos Fastbond

Adesivos Instantâneos

Alicate e Rolete de Pressão para Fitas

Aplicador de Silicone

Cola para Azulejo

Colméia para Luminárias

Conectores Elétricos e Identificadores

Delineadores LDS

Emendas de Baixa Tensão

Emendas de Média Tensão

Equipamentos de Segurança

Espuma de Poliuretano

Faixas Refletivas

Fechos Reposicionáveis

Fita Anticorrosiva Scotchrap

Fita Crepe

Fita de Espuma

Fita de Polietileno

Fita Dupla Face VHB

Fita Silver Tape

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.br
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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. 

O Acrílico é fonte de inspiração para arquitetura devido às suas ótimas 
características de difusão de luz, excelente versatilidade e durabilidade. 

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

Algumas aplicações: Janelas, portas, vitrines, móveis, artigos de design e decoração.

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.

possibilidades de aplicações com praticidade e funcionalidade. 

Disponível em bastões e tubos de diversos diâmetros e medidas. 

ADESIVO SELANTE DE POLIURETANO

Possui fórmula avançada que cura em contato com o 
ar e após a cura apresenta elasticidade e resistência. 

Ideal para juntas de pisos, pré-moldados, trincas, vidro, 
cerâmica, tanque, metal, plástico e reservatórios. 
Vedação de esquadrias de madeira, metal e plástico. 

Resistente aos raios UV, infravermelho e também à 
intempéries.

Selante PU 525 Cinza
Selante PU 535 Cinza
Selante PU 540 Branco / Cinza / Preto
Selante PU 550 Cinza Sachê
Adesivo Selante PU 550 Branco / Cinza / Preto
Adesivo Selante PU 560 Branco / Cinza / Preto
Selante Híbrido 740 Branco / Cinza
Selante Híbrido 760 Branco / Cinza / Preto

O Acrílico é fonte de inspiração para arquitetura devido às suas ótimas 
características de difusão de luz, excelente versatilidade e durabilidade. 

Algumas aplicações: Janelas, portas, vitrines, móveis, artigos de design e decoração.

Selante adesivo especialmente desenvolvido para ser usado na 
construção civil.

Ideal para vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas e suas 
emendas, dispensando, assim, o uso de soldas.

Também utilizado em madeira, metal, fibrocimento, bem como em juntas 
de condutores de ar-condicionado, sistemas de ventilação, entre outros.

ADESIVO VEDA CALHA

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
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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.

CA-40
CA-08
CA-05

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.

Auxilia na aplicação do silicone de forma rápida e precisa.  

É leve e permite a aplicação com menos esforço, além de maior 
precisão e economia. 

Auxilia na aplicação do silicone de forma rápida e precisa.  

É leve e permite a aplicação com menos esforço, além de maior 
precisão e economia. 

APLICADOR DE SILICONE

COLA PARA AZULEJO

Desenvolvida especialmente para sentar azulejos e pisos sobre 
superfícies desempenadas. 

Por ser produzida à base de PVA, incorporado com 
plastificantes e aditivos especiais, promove maior resistência e 
aderência em áreas sujeitas à vibrações.

Indicado para sinalização e visualização de defensas, colunas, 
barreiras e muros.

Cores: branco e amarelo.

DELINEADORES LDS

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

Design moderno com fino acabamento. 
Proporciona luz difusa ao ambiente, maior 
conforto visual, iluminação atraente e 
funcional. 

Ideal para forros de lojas, escritórios, 
elevadores, etc.

COLMÉIA PARA LUMINÁRIAS

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 

EMENDAS DE BAIXA TENSÃO

Design moderno com fino acabamento. 
Proporciona luz difusa ao ambiente, maior 
conforto visual, iluminação atraente e 
funcional. 

Ideal para forros de lojas, escritórios, 
elevadores, etc.

COLMÉIA PARA LUMINÁRIAS

Indicado para sinalização e visualização de defensas, colunas, 
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EMENDAS DE MÉDIA TENSÃO

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

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

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

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

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

FAIXAS REFLETIVAS

Espuma adesiva e seladora em aerossol à base de Poliuretano, que 
se expande mais de 20 vezes em contato com o ar e a umidade da 
atmosfera.

Desenvolvida para vedar, selar, travar, colar e calafetar uma 
infinidade de materiais, como fixação de portas e janelas, vedação 
de ar-condicionado, caixas de distribuição de força, telhas, banheiras, 
canos e torneiras, preenchimento de buracos ou frestas em paredes, 
selagem de trincas e juntas, entre outros.

ESPUMA DE POLIURETANO

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 

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

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

As fitas VHB ACM 160 são ideais para aplicações no mercado de 
Construção, para fachadas prediais em painéis de alumínio 
composto (ACM). Em muitas situações elas podem substituir 
rebites, soldas a ponto, adesivos líquidos e outros fixadores 
mecânicos ou permanentes.

FITA VHB ACM 160

Desenvolvida especialmente para substituição do silicone 
estrutural na fixação de vidros em caixilhos de alumínio 
(structural glazing).

FITA VHB 4972

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 

FITA DUPLA FACE VHB

É resistente até mesmo aos cupins e à umidade. Não mofa e não 
propaga fogo. Possui uma excelente relação custo-benefício se 
comparado a outras alternativas de forro.

Permite perfeito acabamento, fácil instalação e  possui grande 
durabilidade. Ideal para aplicação vertical ou horizontal, 
isolamento térmico, acústico e de fiações elétricas. 

FORRO DE PVC

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

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 DE POLIETILENO

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

FITA DE ESPUMA

Seu altíssimo poder de adesão possibilita a fixação permanente em 

Fita 2721 Scotch
Fita 5795 Componentes Eletrônicos 

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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PERFIS PARA MONTAGENS ESPECIAIS

As guarnições em EPDM são essenciais para vedação de uma instalação 
e montagem de obras em policarbonato. 

São fornecidas em rolos de até 50 metros. 

Disponíveis nos modelos larga e estreita.

GUARNIÇÃO EM EPDM

Limpador de Contatos Elétricos
Desengraxante para Equipamentos Eletrônicos
Removedor de Fluxos

Cada projeto e cada instalação requer um conjunto especial de acessórios 
para que a montagem seja feita com perfeição.

POLICARBONATO - ALETAS PARA VENEZIANAS

NOVEC

Kit Refletivo para Cone indicado para cones novos e antigos.

Cor: prata (branco)

KIT REFLETIVO PARA CONES

REBITE FLORADOPERFIL MONTANTE VENEZIANA EM ALUMÍNIO

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL MONTANTE VENEZIANA EM ALUMÍNIO

Em Policarbonato Alveolar,  a Aleta para Veneziana Industrial é simples e fácil 
de manusear, instalar, transportar e furar.  Possui perfeita adequação a 
qualquer largura de montante, excelente acoplamento e estabilidade 
dos módulos, alta resistência mecânica, tratamento anti-UV 
nos dois lados e elevada transmissão luminosa, 
reduzindo os custos de energia elétrica.

As características do Policarbonato oferecem 
grandes vantagens se comparada a outros 
materiais, resultando numa veneziana com 
qualidade muito superior. 

Proporciona excelente aeração interna em instalações, como galpões, ginásios, estacionamentos, 
depósitos, edifícios, entre outros.  

PERFIL BASE e TAMPA 
EM POLICARBONATO

PERFIL BORDA MACHO
e BORDA FÊMEA EM ALUMÍNIO

PERFIL CONECTOR
REGULÁVEL EM ALUMÍNIO

PERFIL BASE KLICK 
EM ALUMÍNIO

PERFIL TIPO “U” CONECTOR
EM POLICARBONATO ou ALUMÍNIO

PERFIL UNIÃO ARREMATE 
EM ALUMÍNIO

Kit Refletivo para Cone indicado para cones novos e antigos.



 (11) 3871-7888
(19) 3772-7200 www.vick.com.br

13 comercial@vick.com.brcomercial@vick.com.br 14

ARQUITETURA & 
            CONSTRUÇÃO CIVIL

ARQUITETURA & 
CONSTRUÇÃO CIVIL

POLICARBONATO COMPACTO - PC

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL TRAPÉZIO e BARRA CHATA
 EM ALUMÍNIO

PARAFUSOS E ANILHAS FITA DUPLA FACE VHB 4910GUARNIÇÃO EPDM LARGA e ESTREITA

Ideal para coberturas onde se deseja máxima segurança 
e transparência. Possui alta resistência a impactos, 
tratamento anti-UV e garantia de 10 anos contra 
amarelecimento.

Muito semelhante ao vidro temperado / laminado, 
porém com uma combinação de propriedades que o 
torna mais resistente e muito mais leve, além de 
serem flexíveis e de fácil manuseio. 

Disponível nas cores azul, branca, bronze, cristal, 
fumê e verde, e em várias espessuras e formatos, o 
que permite uma aplicação não somente segura e 
resistente, mas também bonita e moderna.

É excelente para aplicações curvas ou planas em projetos industriais, comerciais ou residenciais.

Algumas aplicações: janelas e divisórias, guarda-corpo, coberturas de piscinas, jardins de inverno, 
garagens, passarelas, estádios esportivos e galpões. 

POLICARBONATO ALVEOLAR

ANILHAS FITA DUPLA FACE VHB 4910PARAFUSOS E ARRUELAS
GUARNIÇÃO EPDM
LARGA e ESTREITA FITA POROSA

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL TRAPÉZIO e BARRA 
CHATA EM ALUMÍNIO

PERFIL UNIÃO ARREMATE 
EM ALUMÍNIO

PERFIL TIPO “U” 
EM ALUMÍNIO

PERFIL TIPO “H” 
EM POLICARBONATO

FITA DE ALUMÍNIO

O Policarbonato Alveolar é uma chapa lisa com cavidades 
internas (alvéolos).

Possui garantia de 10 anos contra amarelecimento e tratamento 
anti-UV em um dos lados da chapa. É muito semelhante ao 
vidro canelado, porém com uma combinação de propriedades 
que o torna muito mais resistente. 

É ideal para fechamento lateral, divisórias e coberturas curvas 
ou planas, onde se deseja máxima segurança e transmissão de 
luz natural.

Disponível em diversas cores: amarela, azu, branca, bronze, 
cristal, fumê, verde, vermelha e também em cores refletivas em 
uma das faces ou nas duas. 

A camada refletiva na face externa da chapa aumenta a 
reflexão da luminosidade, reduzindo com eficiência o índice de 
transmissão de calor para o ambiente interno em até 7 ºC. Já as 
chapas Full Reflective (camada refletiva em ambas faces) 
reduzem a transmissão de calor em até 9 ºC.

Conheça também os modelos: O Polyshade, um dos avanços 
mais significativos no campo de coberturas especiais. Uma 
solução perfeita para regiões de clima quente, possui brilho 
metálico em sua superfície e provê um ótimo nível de reflexão 
da radiação solar, evitando o reaquecimento de um ambiente; 
E o Controle Solar Cinza, o qual possui em todas as faces, 
externas e internas, camadas refletivas, aumentando a reflexão 
da luminosidade externa incidente nas chapas, com redução 
ainda maior da transmissão do calor para o ambiente interno 
em até menos 9°C.
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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.

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. 

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.

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.

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 

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: 

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. 
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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 a 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 TELHA

PERFIL UNIÃO ARREMATE EM ALUMÍNIOGARRA MT EM ALUMÍNIO TAMPA EM POLICARBONATO

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

vantagens do Policarbonato Alveolar, incluindo alta 
resistência mecânica e tratamento anti-UV. Ideal para 

beleza, versatilidade, resistência e aproveitamento da 

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 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).

PERFIL TIPO “U” CONECTOR
EM POLICARBONATO ou ALUMÍNIOGARRA MF EM ALUMÍNIO

TAMPA MF EM POLICARBONATO 
PARA CONECTOR

FITA POROSA PERFIL UNIÃO ARREMATE EM ALUMÍNIO PERFIL TIPO “U” EM ALUMÍNIO

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

PERFIL UNIÃO ARREMATE EM ALUMÍNIO

POLICARBONATO TELHA COLONIAL

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 10 anos contra amarelecimento. 

Permite aplicação plana ou curva e é ideal para jardins de inverno, 

CONSTRUÇÃO CIVIL

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

O uso das telhas favorece a iluminação natural, 
criando um ambiente de bem-estar e 
contribuindo para a economia de energia elétrica.

Disponíveis nos modelos Greca e Romana.
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POLICARBONATO TELHAS

ANILHASPARAFUSOS E ARRUELAS CALÇOS

18

76

1.260 mm

SINUS - 0,8 x 1260 x 5800 mm 

50

175

1.100 mm

SINUS INDUSTRIAL - 1,0 x 1100 x 5800 mm 

1.260 mm

18

25

76

GRECA - 0,8 x 1260 x 5800 mm 

40

196

98

1.118 mm

GRECA INDUSTRIAL - 0,8 x 1118 x 5800 mm 

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

CALÇOS

Possui excelente resistência a impactos,  tratamento anti-UV em uma das 
faces e garantia de 10 anos,  o que proporciona uma vida útil maior que 
produtos similares.

Tem excelente transmissão luminosa, gerando grande economia de energia 
elétrica. É compatível com inúmeros modelos de telhas de alumínio, aço e 
amianto. 

A telha em policarbonato corrugada está disponível nas cores: azul, branca, 
bronze, cristal, fumê e verde. E nos modelos: sinus, greca, sinus industrial e 
greca industrial.

Algumas aplicações: coberturas de garagens e piscinas, 
galpões industriais, jardins de inverno, fechamentos laterais, 
sheds, clarabóias, lanternins, gazebos e coberturas em geral, 
onde se deseja máxima segurança com iluminação natural.

40

Algumas aplicações:
galpões industriais, jardins de inverno, fechamentos laterais, 
sheds, clarabóias, lanternins, gazebos e coberturas em geral, 
onde se deseja máxima segurança com iluminação natural.

SINUS - 0,8 x 1260 x 5800 mm 

 coberturas de garagens e piscinas, 
galpões industriais, jardins de inverno, fechamentos laterais, 
sheds, clarabóias, lanternins, gazebos e coberturas em geral, 
onde se deseja máxima segurança com iluminação natural.

PRODUTOS ELÉTRICOS e ISOLANTES

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+
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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

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

TERMINAIS DE MÉDIA TENSÃO

Ideal para colagens e vedações em juntas de dilatação 
em vidros, granitos, mármores, concretos, madeiras, 
metais e laminados. Por ser do tipo não acético, ou seja, 
neutro, não exala odor.

Atende à norma ASTM C-920. 

Silicone de cura acética e de fácil aplicação.

Pode ser usado para selar, vedar e calafetar aparelhos 
sanitários, boxes, pias, vidro não laminado, cerâmica, 
plástico, madeira, alumínio, granito, entre outros.

SILICONE ACÉTICO

SILICONE NEUTRO

Stamark (fita elastoplástica auto-adesiva) indicada para 
produção de símbolos pré-cortados e demarcação de 
pavimentos.

Cores: branco e amarelo.

STAMARK

TACHAS REFLETIVAS

Tacha Refletiva indicadas para sinalização horizontal.

Cores: monodirecional branca e bidirecional branca e 
amarela.
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SILICONE ACÉTICO

Stamark (fita elastoplástica auto-adesiva) indicada para 
produção de símbolos pré-cortados e demarcação de 
pavimentos.
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Tacha Refletiva indicadas para sinalização horizontal.
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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
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