CONSTRUÇÃO | INDÚSTRIA
A D E S I V O S

E

S E L A N T E S

Tecnologia, sofisticação e sustentabilidade
são o tripé da nossa empresa que se
consolida como referência na fabricação
de selantes e adesivos.
Fundada em 1995, a Poliplás é líder na América Latina na
fabricação de adesivos e selantes híbridos.

Missão . Desenvolver produtos sustentáveis para o mercado mundial de adesivos
e selantes, por meio de tecnologias inovadoras.

Visão . Participar com destaque no mercado mundial oferecendo produtos de
alta qualidade, gerando rentabilidade e desenvolvimento social.

Qualidade . Superar as expectativas por meio da melhoria contínua de todos
os sistemas e processos de forma que possa oferecer produtos sustentáveis e
inovadores.

Valores

• Transparência
• Foco na inovação

• Sustentabilidade
• Comprometimento

• Governança Corporativa

Vantagens de ser
Cliente Poliplás®

Suporte
A Poliplás oferece assistencia técnica

Testes e
homologações
Utilizando alta tecnologia

Especificações
Técnicas

Excelente
custo-benefício

Fichas técnicas, FISPQ's

Equilíbrio entre valor/ qualidade

Normas

Laboratório próprio

De acordo com as normas técnicas

Desenvolvimento e controle de qualidade

Selos e Certificações

Sustentabilidade

Processos confiáveis e certificados que
garantem toda a qualidade Poliplás

Não causa danos a saude e ao
meio ambiente

Projetando ideias
e produzindo soluções
Encontre o produto ideal
para seus projetos:
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CONSTRUÇÃO

SILICONE
ACÉTICO
VEDANTE PARA APLICAÇÕES
EM SUPERFÍCIES NÃO FERROSAS

FORMULADO PARA ATENDER OS
SETORES DA CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Vedação em interiores e exteriores
com ótimo acabamento!
Selante de silicone de cura acética com fungicida
para uso profissional.

Utilização
Vedação

e

preenchimento

de

juntas

de

acabamento, aderindo à diversas superfícies –
vidro, alumínio, cerâmica, azulejos, porcelanas,

Nas cores:

madeira acabada, fibras, alguns tipos de plásticos
PRETO

BRANCO

BRONZE

ALUMÍNIO

etc. Forte resistência aos raios U.V. e às intempéries
com excelente acabamento. Cura em contato com

Outras cores:
Sob consulta

INCOLOR

a umidade atmosférica, transformando-se em
uma borracha flexível e impermeável.

CARTUCHO

260g

BISNAGA

Vantagens

50g

•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Muito bom para aplicações verticais
Excelente acabamento
Boa aderência na maioria dos substratos
Alongamento regular
Alta resistência às intempéries e raios U.V.
Flexibilidade permanente

CONSTRUÇÃO

SILICONE

• Vedações em sistemas de vidro e alumínio
• Juntas de acabamento em esquadrias de
alumínio, box de banheiros, caixilharias e
similares
• Acabamentos diversos em superfícies lisas e
não ferrosas
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SILICONE
NEUTRO
SELANTE PARA VEDAÇÃO DE
ALTO DESEMPENHO

FORMULADO PARA ATENDER OS
SETORES DA CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Vedação em interiores e exteriores
com alto desempenho!
Selante de silicone de cura neutra para uso
profissional.

Utilização
Vedações

e

preenchimentos

de

juntas

de

acabamentos. Não corrosivo e adere em diversos
tipos de superfícies – vidro, metal, madeira,
Nas cores:

concreto, policarbonato, fibra de vidro e alguns
tipos de plásticos etc. Com propriedades de não

PRETO

BRANCO

INCOLOR

BRONZE

ALUMÍNIO

escorrimento
fortemente

Outras cores:
Sob consulta

e

excelente

resistente

aos

acabamento,
raios

U.V.

e

é
às

intempéries. Cura em contato com a umidade
atmosférica, transformando-se em uma borracha
flexível e impermeável.

CARTUCHO

Áreas de aplicação

Vantagens

260g

•
•
•
•
•
•

Muito bom para aplicações verticais
Excelente acabamento
Boa aderência na maioria dos substratos
Alongamento regular
Alta resistência às intempéries e raios U.V.
Flexibilidade permanente

CONSTRUÇÃO

SILICONE

• Vedações em sistemas de vidro e alumínio
• Juntas de acabamento em esquadrias de
alumínio, box de banheiros, caixilharias e
similares
• Acabamentos diversos em superfícies lisas e
não ferrosas
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AQUÁRIO
ADESIVO E VEDANTE PARA
COLAGENS DE AQUÁRIOS

Não contamina a água, sendo indicado
também para aplicações do tipo
“food grade”
Adesivo e vedante de silicone de cura acética, sem
fungicida, com propriedades de não escorrimento
e resistente aos raios U.V.

Utilização
Vedações em aquários de até 100 litros. O Silicone
Poliplás Aquário não contamina a água, sendo
indicado também para aplicações do tipo “food
grade” – balcões refrigerados, câmaras frias, vitrines

Na cor:

de alimentos etc.

INCOLOR

CARTUCHO

Vantagens

280g

•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Isento de fungicida
Excelente acabamento
Excelente resistência química
Excelentes propriedades mecânicas
Alta resistência às intempéries e raios U.V.
Flexibilidade permanente

CONSTRUÇÃO

SILICONE

Para fixações e vedações em:
•
•
•
•

Aquários
Câmaras frias
Vitrines e balcões refrigerados
Juntas de acabamento em peças metálicas não
ferrosas, plásticos, caixilharias e similares
• Acabamentos e vedações diversas em superfícies
lisas e não ferrosas
• Vedações e fixações em ambientes e aplicações
que possam ter contato direto com alimentos
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MAXFIX® TUDO!
MS-65
ADESIVO PARA FIXAÇÃO

Alto poder de aderência com
qualidade comprovada!
Adesivo extra forte monocomponente, formulado
a base de polímero híbrido e isento de solventes e
hidrocarbonetos, que seca por absorção de
umidade e temperatura ambiente.

Utilização

Na cor:

BRANCO

350
kg
/m2

ALTO PODER
DE ADERÊNCIA

por m/2 de produto aplicado
consultar ficha técnica

CARTUCHO

400g

BISNAGA

50g

Em superfícies lisas e porosas, alvenaria, madeira,
mármore e granitos, espelhos, vidro, alumínio, aço,
espelhos, azulejos entre outras superfícies da
construção civil. Possui alto poder de colagem e
agarre imediato, facilitando assim a fixação de
peças e substratos mais pesados sem a
necessidade de escoras, apoio ou suporte. Adere a
úmido e não provoca manchas em espelhor
mármores e granitos. Consulte a Ficha Técnica do
produto para a correta aplicação.

Vantagens

Áreas de aplicação

• Agarre imediato e alto poder de aderência
• Aderem em diferentes superfícies, lisas ou
porosas sem a necessidade de ativador ou
primer
• Alta resistência mecânica
• Não provoca mancha em espelhos, mármores,
granitos, porcelanas e inox
• Pode ser lavado e não forma fungos
• Baixo teor de voláteis

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Alvenaria, madeira e concreto
• Mármore, granito e pedras porosas
• Azulejos, vidros, espelhos e alumínio
anodizado
• Aço inox e galvanizado
• Peças metálicas
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PRÓ CALHA
SELANTE ESPECIAL PARA TELHAS,
CALHAS E RUFOS

Alto desempenho e durabilidade
para todos os seus projetos!
Selante de polímero híbrido desenvolvido para
colagens e vedações. De consistência pastosa e
com propriedades de não escorrimento.

Utilização
Colagens e vedações de calhas e rufos em geral.
Excelente aderência em diversos materiais – aço
galvanizado, alumínio, concretos, argamassas,
cerâmicas, telhas de fibrocimento, madeira, fibras
etc. Adere em superfícies úmidas, podendo ser
aplicado sob chuva, estancando vazamentos e
goteiras imediatamente. Não contém isocianatos
e solventes orgânicos. Resistente aos raios U.V. e ao
envelhecimento. Aceita pintura.

Na cor:

CINZA

CARTUCHO

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Não escorre e adere em diversas superfícies
Aderem em superfícies úmidas
Poder ser aplicado sob chuva
Alta resistência ao intemperismo
Aceita pintura e pode ser lavado
Não forma fungos
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Emendas e vedações de calhas, rufos, dutos
e afins - chapa galvanizada, galvalume,
alumínio e fibra
• Vedações de parafusos em telhas
• Vedações de telhados e coberturas em geral
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1010 HT
SELANTE PARA PREENCHIMENTO
DE JUNTAS

Versátil e resistente
Selante elástico híbrido. Livre de isocianatos e de
solventes orgânicos, não agride a natureza.

Utilização

Nas cores:

PRETO

BRANCO

CINZA

CARTUCHO

BEGE

Vedações e preenchimentos de juntas diversas da
Construção Civil – juntas de dilatação, calhas e
rufos, telhados, coberturas, toldos, portas, janelas,
esquadrias etc. Adere a diversos substratos,
inclusive
em
superfícies
úmidas.
Com
propriedades de não escorrimento, cura com a
umidade atmosférica, transformando-se em uma
borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser
pintado e lavado. Excelente resistência aos raios
U.V. e às intempéries.

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Não escorre e adere em diferentes superfícies
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo e raios U.V.
Aceita pintura e pode ser lavado
Não forma fungos
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Preenchimento de juntas não estruturais em
geral - concretos, alvenarias, madeiras, metais,
fibras e outros materiais da construção civil
• Emendas de placas pré-moldadas
• Vedações de telhados, coberturas, toldos,
rufos, calhas e dutos
• Acabamentos e vedações em pias e balcões
de mármores e granitos
• Acabamentos perimetrais de esquadrias portas, janelas, caixilharias

11

1070 HV
ADESIVO ESPECIAL COM
ALTA VISCOSIDADE

Para colagens de peças decorativas
Adesivo a base de polímeros híbridos, possui alta
viscosidade e excelente pega inicial.

Utilização

Nas cores:

PRETO

BRANCO

CARTUCHO

400g

CINZA

Colagens de rodapés, sancas, molduras e peças
decorativas. Adere em diferentes superfícies como,
gesso, drywal, poliestireno, metais, vidro, madeira
e alvenaria. Por ter alta viscosidade permite a
colagem de peças decorativas sem a necessidade
de escoras, com tempo de posicionamento de 10
minutos. Vulcaniza em temperatura e umidade
ambiente, formando uma borracha flexível e
impermeável. Não indicado para colagens de
espelhos, não deve ser utilizado em colagens
estruturais.

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre e possui alta viscosidade
• Excelente acabamento
• Adere em diferentes superfícies
• Adere em superfícies úmidas
• Alta resistência ao intemperismo e
envelhecimento
• Aceita pintura e pode ser lavado
• Não forma fungos e possui baixa emissão de
compostos voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Preenchimento de trincas e fissuras em geral concretos, alvenarias, madeiras, metais, fibras e
outros materiais da construção civil
• Vedações e colagens de telhados, coberturas,
toldos, rufos e dutos
• Acabamentos e verdações perimetrais
• Colagens e fixações para total substituição de
fixações mecânicas - parafusos, rebites e
fixadores diversos
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1090 HT
SELANTE PARA JUNTAS DE
ALTA MOVIMENTAÇÃO

Alto desempenho e resistência
em exposição ao tempo
Selante híbrido livre de isocianatos e de solventes
orgânicos, não agride a natureza. De consistência
pastosa e com propriedades de não escorrimento.

Utilização

Nas cores:

PRETO

BRANCO

CINZA

CARTUCHO

Vedações, fixações diversas, preenchimento de
juntas de dilatação estruturais de pisos, lajes e
paredes. Adere a diversos substratos, inclusive em
superfícies úmidas. Cura com a umidade
atmosférica, transformando-se em uma borracha
flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado
e lavado. Excelente resistência aos raios U.V. e às
intempéries.

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Não escorre
Alta “pega inicial”
Adere em diferentes superfícies
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo
Aceita pintura e pode ser lavado
Não forma fungos e absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Preenchimento de juntas não estruturais em geral
– concretos, alvenarias, madeiras, metais, fibras e
outros materiais da construção civil
• Emendas de placas de pré-moldados
• Vedações de telhados, coberturas, toldos, rufos,
calhas, dutos
• Acabamentos e vedações em pias e balcões de
mármores e granitos
• Acabamentos e vedações perimetrais de
esquadrias e caixilharias
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ACM COLORS
SELANTE PARA INSTALAÇÃO
DE PAINÉIS DE ACM

Preenchimento de juntas em
fachadas de ACM
Selante elastomérico de polímero híbrido com
silanos modificados.

Utilização

Nas cores:

PRETO

BRANCO

CINZA

BRONZE

BEGE

AZUL

VERDE

VERMELHO

LARANJA

AMARELO

Preenchimento de juntas de vedações e de
acabamentos em fachadas do tipo alumínio
composto (ACM). De fácil aplicação e excelente
acabamento, mantém suas propriedades –
flexibilidade, aderência, cor original – mesmo
quando expostos às intempéries e aos raios U.V.
Disponível nas diversas cores padrões utilizadas no
sistema ACM.

Outras cores:
Sob consulta

CARTUCHO

Vantagens

400g

Áreas de aplicação

•
•
•
•
•
•
•

Excelente tixotropia, não escorre
Não agride o ACM
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo e UV
Cor permanente, excelente aspecto pós-cura
Pode ser lavado e absorve ruídos e vibrações
Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis
(V.O.C.)
• Baixa contração

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Preenchimento de juntas não estruturais em
geral
• Vedações de telhados, coberturas e fachadas
em ACM
• Acabamentos e preenchimentos de juntas
em fachadas de ACM, comunicação visual e
luminosos
• Acabamentos perimetrais de esquadrias
coloridas – portas, janelas, caixilharias
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FIXA CUBA HT
ADESIVO PARA CUBAS METÁLICAS
E CERÂMICAS

Resistência e forte aderência
para um ótimo acabamento
Adesivo de alta pega inicial de uso profissional à
base de polímeros híbridos.

Utilização
Fixação de cubas metálicas e de cerâmicas em
pias de mármores e de granitos. De uso prático e
alta rentabilidade, cura em contato com a
umidade do ar, formando uma borracha flexível,
resistente e com forte aderência. Aplicar em toda a
superfície da borda da cuba a fim de promover
total vedação. Não provoca manchas nas
superfícies.

Nas cores:

BRANCO

CINZA

CARTUCHO

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Alto rendimento e não escorre
Alta “pega inicial” e não provoca manchas
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo
Aceita pintura e pode ser lavado
Não forma fungos
Absorve ruídos, vibrações e dilatações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis
(V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Colagem e fixação de cubas de pias e lavatórios
em geral
• Vedações e acabamentos em pias, tanques,
lavatórios, soleiras e gabinetes
• Fixações e vedações de soleiras e peças de
acabamentos
• Fixações, vedações e acabamentos diversos em
cozinhas, lavanderias e banheiros
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PU40
SELANTE PARA USO GERAL

Resistente, flexível e prático

Selante elástico de poliuretano modificado.

Utilização
As mais diversas aplicações de vedações,
preenchimentos e reparos da construção civil.
Adere em diferentes superfícies – vidro, concreto,
madeira, metal, fibra, cerâmica, alguns tipos de
plásticos e borrachas etc. De consistência pastosa
e com propriedades de não escorrimento, cura em
contato com a umidade ambiente formando uma
borracha resistente e flexível. Pode ser pintado,
lavado e não forma fungos.

Nas cores:

PRETO

BRANCO

CINZA

CARTUCHO

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Não escorre e adere em diferentes superfícies
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo
Pode ser pintado
Pode ser lavado e não forma fungos
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis
(V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Vedações de telhados, coberturas, toldos, rufos,
calhas e dutos
• Acabamento perimetral de esquadrias – portas,
janelas e caixilharias
• Vedações perimetrais da construção civil
• Colagens para substituição de fixações mecânicas
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FIXA ESPELHO
ADESIVO PARA COLAGENS DE ESPELHOS

Prático, não produz manchas
e seca rapidamente
Adesivo profissional de alta pega inicial à base de
polímeros híbridos.

Utilização
Colagem e fixação de espelhos em diferentes
superfícies da construção civil, não produzindo
manchas ou qualquer outro tipo de alteração.
Aplicar em forma de cordões contínuos, paralelos
e verticais na face do espelho que ficará em
contato com o substrato. As superfícies deverão
estar limpas e secas. Tempo de liberação médio de
espelhos verticais 1m x 1m = 15 minutos.

Na cor:

BRANCO

CARTUCHO

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Não escorre e tem alta “pega inicial”
Não provoca manchas
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo
Aceita pintura
Pode ser lavado
Não forma fungos
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Colagem e fixação de espelhos da
Construção Civil
• Colagem e fixação de espelhos da indústria
moveleira
• Colagem e fixação de vidros diversos
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MS-35
ADESIVO COM EXCELENTE
RESISTÊNCIA AO U.V.

Envidraçamento de ambientes
com toque profissional
Adesivo a base de polímeros híbridos.

Utilização
Aplicações de fixações e vedações em sistemas de
envidraçamentos de ambientes – colagens de
perfis de alumínio em vidros, vedações perimetrais
entre perfis de alumínio, vidro e alvenaria, juntas
estruturais.
De
consistência
pastosa
e
propriedades de não escorrimento, vulcaniza a frio
em
temperatura
e
umidade
ambiente,
transformando-se em uma borracha resistente e
flexível.

Na cor:

INCOLOR

CARTUCHO

280g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre
• Adere em diferentes superfícies – metais,
vidros, cerâmicas, granitos, porcelanatos
• Adere em superfícies úmidas
• Alta resistência ao intemperismo e
envelhecimento
• Não provoca manchas
• Aceita pintura e pode ser lavado
• Não forma fungos
• Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Colagem de vidros temperados em perfis de
alumínio (cortinas de vidro)
• Vedações e acabamentos em sistemas de
envidraçamentos de ambientes
• Preenchimento de juntas
• Fixação de perfis de alumínio em alvenaria em
substituição a parafusos e fixadores
• Colagens e fixações diversas em sistemas de
envidraçamentos
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MS-40
ADESIVO COM EXCELENTE
RESISTÊNCIA AO U.V.

Envidraçamento de ambientes
com toque profissional
Selante e adesivo base híbrida com tecnologia MS
(Modified Silane). Cura com a umidade ambiente
formando uma borracha flexível.

Utilização
Fixações e vedações que exijam resistência
mecânica e excelente acabamento. Tem como
principal característica alta resistência aos raios
U.V. e às intempéries, com baixo índice de
envelhecimento e amarelamento.
Nas cores:

PRETO

BRANCO

CINZA

CARTUCHO

Vantagens

400g

Áreas de aplicação

•
•
•
•
•
•

Não escorre e tem alta “pega inicial”
Rápida formação de película
Maior velocidade de cura
Adere em diferentes superfícies
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo e
envelhecimento
• Baixo amarelamento
• Aceita pintura
• Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Colagem de vidros temperados em perfis de
alumínio (cortinas de vidro)
• Vedações e acabamentos em sistemas de
envidraçamentos de ambientes
• Preenchimento de juntas
• Fixação de perfis de alumínio em alvenaria em
substituição a parafusos e fixadores
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SILICONE
VIDRO/ ALUMÍNIO
SELANTE ESPECIAL PARA
VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS

Desenvolvido especialmente
para o mercado de esquadrias
Selante desenvolvido especialmente
mercado de esquadrias.

para

o

Utilização
Instalação, colagem e vedações em esquadria e
vidro. Excelente para instalações de box, janelas,
vedações perimetrais, vedações em pias e
banheiros. Adere em superfícies úmidas e após
sua cura total forma uma borracha impermeável e
permanente flexível. Não forma fungos e pode ser
lavado. Não deve ser utilizado para colagens de
cuba e espelhos.

Nas cores:

PRETO

BRANCO

CINZA

400g

CARTUCHO

400g | 260g

INCOLOR

260g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não Escorre
• Adere em diferentes superfícies – metais,
vidros, cerâmicas, granitos (parte lisa),
porcelanatos
• Adere em superfícies úmidas
• Aceita pintura e pode ser lavado
• Não forma fungos
• Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

•
•
•
•

Colagens e vedações em esquadrias de alumínio
Vedações entre vidro e alumínio
Vedações perimetrais
Fixação de perfis de alumínio em alvenaria e
revestimento para substituição de parafusos e
fixadores
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SILICONE
VIDRO/ ALUMÍNIO
ADESIVO ESPECIAL PARA
VIDROS E ESQUADRIAS

ULTRA

Adesivo especial para
vidros e esquadrias
Adesivo de polímero híbrido.

Utilização
O mercado de Envidraçamento de Ambientes e
Fechamento de Sacadas para colagens de vidros
em esquadria de alumínio. Excelente para
aplicações de grandes vidros laminados e
temperados que exigem alta pega inicial e cura
acelerada. Possui excelente acabamento e após
sua cura total forma uma borracha impermeável e
permanente flexível, com alta resistência aos raios
U.V. e Intempéries.

Na cor:

PRETO

CARTUCHO

400g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não Escorre
• Adere em diferentes superfícies – metais,
vidros, cerâmicas, granitos (parte lisa),
porcelanatos
• Adere em superfícies úmidas
• Aceita pintura e pode ser lavado
• Não forma fungos
• Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

HÍBRIDO

• Colagens e vedações em esquadrias de
alumínio
• Vedações entre vidro e alumínio
• Vedações perimetrais
• Fixação de perfis de alumínio em alvenaria
e revestimento para substituição de
parafusos e fixadores
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SILICONE
BASE ÁGUA
SELANTE ACRÍLICO PARA
VEDAÇÕES PERIMETRAIS

Para interiores com
ótimo acabamento
Selante de elastômeros acrílicos silanizados que
depois de seco se transforma em uma borracha
incolor, flexível, impermeável e altamente
resistente.

Utilização

Nas cores:

BRANCO

CINZA

PRETO

400g | 100g/ 50g

CARTUCHO

400g | 280g

BISNAGA

100g | 50g

INCOLOR

280g

Preenchimentos
de
juntas
de
baixa
movimentação da construção de até 6 mm de
espessura. Utilizado para vedações perimetrais de
portas e janelas, box de banheiros, tanques, pias e
acabamentos diversos, indicado para aplicações
em interiores e exteriores. Por ser base água,
aplicar em ambientes e em condições que
permitam a secagem da água. Consulte a Ficha
Técnica do produto para correta aplicação.

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre e adere em diferentes
superfícies
• Alta resistência ao intemperismo
• Aceita pintura
• Pode ser lavado
• Não forma fungos
• Absorve ruídos e vibrações
• Não conduz eletricidade
• Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

ACRÍLICO

• Vedações perimetrais da construção civil
• Vedações em esquadrias de alumínio
• Vedações portas e janelas, box de
banheiros, tanques e pias
• Acabamentos diversos da construção civil

22

VEDA CALHA
SELANTE PARA VEDAÇÕES
EM GERAL

Prático e resistente
Selante vedante de polímero acrílico, de
consistência pastosa e com propriedades de não
escorrimento.

Utilização
Vedações de calhas e rufos em geral, Adere em
diversos materiais – aço galvanizado, alumínio,
concretos, argamassas, cerâmicas, telhas de
fibrocimento, madeira. Adere apenas em
superfícies secas.
Cura em temperatura e
umidade ambiente, formando uma borracha
flexível e resistente, resistindo a chuvas leves após
4 horas de aplicação. Não contém isocianatos e
solventes orgânicos. Resistente aos raios U.V. e ao
envelhecimento. Pode receber pintura.

Nas cores:

CINZA

ALUMÍNIO

CARTUCHO

Vantagens

400g

•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Não escorre e adere em diferentes superfícies
Alta resistência ao intemperismo
Aceita pintura
Pode ser lavado
Não forma fungos
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

CONSTRUÇÃO

ACRÍLICO

• Emendas e vedações de calhas, rufos, dutos e
afins – chapa galvanizada, galvalume, alumínio
• Vedações de telhados e coberturas em geral
• Vedações de parafusos em telhas
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VEDA & FIXA
VEDAÇÃO E PREENCHIMENTO DE
JUNTAS, TRINCAS E FISSURAS

Para guarnições de portas, janelas,
juntas, reparos em alvenaria e madeira
Selante Acrílico Silanizado livre de solventes,
flexível e de alta tecnologia, recomendado para
construções sustentáveis.

Utilização

Nas cores:

BRANCO

MARROM

400g

CARTUCHO

400g | 280g

INCOLOR

Vedações e fixações, preenchimento de juntas,
trincas e fissuras em ambientes internos como
externo, aceita pintura após a secagem total. É
recomendado para aplicações e vedações em
acabamentos de guarnições de portas, janelas,
juntas, reparos de trincas e fissuras em paredes de
alvenaria, madeira e em superfícies lisas e porosas.
Veda & Fixa pode ser lixado e resiste às intempéries
e aos raios U.V.

280g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre;
• Flexível e resistente a água (após secagem
total)
• Excelente acabamento
• Adere em diferentes superfícies,
principalmente em superfícies porosas que
absorvam água - alvenaria, madeiras,
cerâmicas, gesso, granitos e drywall
• Não provoca manchas em mármores, granitos,
porcelanatos, inox e etc
• Aceita pintura e pode ser lavado
• Não forma fungos

CONSTRUÇÃO

ACRÍLICO

• Vedações perimetrais de esquadrias em geral
• Vedações diversas em banheiros, cozinhas,
lavanderias – pias, soleiras, armários e perfis
• Preenchimentos e vedações de trincas e
fissuras e juntas da construção civil –
externas e internas
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SELA TRINCA
PREENCHE FACILMENTE
TRINCAS E FISSURAS

Resistente e proporciona
excelente acabamento em pinturas
Formulado a base de resinas acrílicas em água
isento de solventes hidrocarbonetos que seca em
temperatura ambiente.

Utilização
Fácil aplicação no preenchimento de trincas e
fissuras da construção civil – paredes, rebocos,
argamassas, drywall, gessos e paredes cartonadas,
madeiras. Após a secagem, transforma-se em uma
massa rígida e resistente proporcionando
excelente acabamento em sistemas de pintura.

Na cor:

BRANCO

400g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre e tem excelente acabamento
• Adere em diferentes superfícies,
principalmente em superfícies porosas que
absorvam água - alvenaria, madeiras,
cerâmicas, gesso, granitos, drywall
• Alta resistência ao intemperismo e
envelhecimento
• Não provoca manchas em mármores,
granitos, porcelanatos, inox e etc
• Aceita pintura
• Pode ser lavado e não forma fungos
• Pode ser lixado

CONSTRUÇÃO

ACRÍLICO

• Alvenaria, Madeira, Cartonado e Gesso
• Preparo de superfícies irregulares para pintura,
preenchimento de furos
• Preenchimentos de trincas e fissuras da
construção civil – externas e internas
• Trincas e fissuras em madeiras
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INDÚSTRIA

SILICONE ALTA
TEMPERATURA
COPPER
ADESIVO VEDANTE E FORMADOR
DE JUNTAS

Vedação em montagens mecânicas
com resultado profissional
Vedante e formador de juntas de cura acética para
uso profissional.

Utilização
As mais diversas aplicações onde faz-se necessária
uma vedação resistente a altas temperaturas e a
maioria dos óleos e fluídos industriais. Resiste a
temperaturas contínuas de -40 °C e 270°C, com
picos de 350°C. Cura com a umidade ambiente,
formando uma borracha flexível e resistente.
Na cor:

Para montagens mecânicas como: Juntas de
vedação de motores Flanges, caixas de câmbio,

VERMELHO

bombas d’água e óleos, dutos, sistemas de
aquecimento

e

exaustão,

fornos,

estufas

e

escapamentos.

280g

50g/ 85g

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Baixo módulo
Não desbota
Fácil aplicação
Resistência aos raios de U.V.
Mantém a elasticidade após a cura
Resiste a maioria dos fluídos

INDÚSTRIA

SILICONE

•
•
•
•

Flanges
Carcaças hidráulicas
Tampas de cárter
Dutos de ar quente ou vapor de água até
260°C
• Vedações de chaminés, fornos, fogões,
lareiras até 260°C
• Instalações elétricas
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SILICONE ALTA
TEMPERATURA
BLACK
ADESIVO VEDANTE E FORMADOR
DE JUNTAS

Vedação em montagens mecânicas
com resultado profissional
Vedante e formador de juntas de cura neutra para
uso profissional.

Utilização
As mais diversas aplicações onde faz-se necessária
uma vedação resistente a altas temperaturas e a
maioria dos óleos e fluídos industriais. Resiste a
temperaturas contínuas de -60 °C e 204°C, com
picos de 240°C. Cura com a umidade ambiente,
formando uma borracha flexível e resistente.
Na cor:

Para montagens mecânicas como: Juntas de
vedação de motores, flanges, caixas de câmbio,

PRETO

bombas d’água e óleos, dutos, sistemas de
aquecimento e exaustão, fornos e estufas.

280g

50g/ 85g

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Baixo módulo
Não desbota
Fácil aplicação
Resistência aos raios de U.V.
Mantém a elasticidade após a cura
Resiste a maioria dos fluídos

INDÚSTRIA

SILICONE

•
•
•
•

Flanges
Carcaças hidráulicas
Tampas de cárter
Dutos de ar quente ou vapor de água até
204°C
• Vedações de chaminés, fornos, fogões,
lareiras até 204°C
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SILICONE ALTA
TEMPERATURA
GREY
ADESIVO VEDANTE E FORMADOR
DE JUNTAS

Vedação em montagens mecânicas
com resultado profissional
Vedante e formador de juntas de cura neutra para
uso profissional.

Utilização
As mais diversas aplicações onde faz-se necessária
uma vedação resistente a altas temperaturas e a
maioria dos óleos e fluídos industriais. Resiste a
temperaturas contínuas de -60 °C e 204°C, com
picos de 240°C. Cura com a umidade ambiente,
formando uma borracha flexível e resistente.
Na cor:

Para montagens mecânicas como: Juntas de
vedação de motores, flanges, caixas de câmbio,

CINZA

bombas d’água e óleos, dutos, sistemas de
aquecimento e exaustão, fornos e estufas.

280g

50g/ 85g

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Baixo módulo
Não desbota
Fácil aplicação
Resistência aos raios de U.V.
Mantém a elasticidade após a cura
Resiste a maioria dos fluídos

INDÚSTRIA

SILICONE

•
•
•
•

Flanges
Carcaças hidráulicas
Tampas de cárter
Dutos de ar quente ou vapor de água até
204°C
• Vedações de chaminés, fornos, fogões,
lareiras até 204°C
• Instalações elétricas
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457i
ADESIVO SELANTE DE
ALTO DESEMPENHO

Desempenho profissional para
uso automotivo e industrial
Adesivo multifuncional de alta performance à
base de polímero com silano modificado –
tecnologia híbrida, que cura com a umidade e
temperatura ambiente, formando uma borracha
resistente e flexível. Adere fortemente a uma
grande variedade de materiais.

Utilização
Aplicações de fixação e vedação de juntas
metálicas do segmento automotivo, náutico,

Nas cores:

carrocerias metálicas e containers, substituindo
PRETO

BRANCO

CINZA

soldas, parafusos e rebites. Alta resistência ao
intemperismo

e

ao

envelhecimento.

Aceita

pintura.

400g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre e isento de solventes e
isocianatos
• Adere em diferentes superfícies, inclusive
em alguns tipos de plásticos
• Excelente acabamento
• Aceita diversos tipos de pinturas após a
cura
• Pode ser lavado, não formando manchas
e fungos
• Flexibilidade permanente

INDÚSTRIA

HÍBRIDO

Acabamentos, vedações de junções e fixações
industriais e automotivas em:
• Carrocerias automotivas - cordões, pincelado
e espatulado
• Carrocerias de baú de alumínio
• Carrocerias térmicas ou refrigeradas
• Embarcações
• Containers e equipamentos industriais
• Peças decorativas
• Equipamentos de refrigeração
• Equipamentos eletrônicos
• Aquecedores solares e painéis solares
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451i
SELA E VEDA
ABSORVENDO VIBRAÇÕES

Desempenho profissional
Selante à base de polímero modificado por silano,
de tecnologia híbrida, de uso automotivo e
industrial, que cura por absorção de umidade e
temperatura ambiente, formando uma borracha
impermeável resistente, flexível, e aderente a
diversos

substratos

–

metal,

vidro,

plástico,

borrachas, madeiras e cerâmicas.

Utilização
Elemento de vedação, fixação, e absorvedor de
vibração

no

movimentação.

Nas cores:

preenchimento
Baixa

de

emissão

juntas
de

de

voláteis

orgânicos (VOC). Aceita pintura após formação de
PRETO

BRANCO

400g

CINZA

película.

Vantagens

Áreas de aplicação

• Não escorre e isento de solventes e
isocianatos
• Adere em diferentes superfícies, inclusive
a alguns tipos de plásticos
• Excelente acabamento
• Aceita diversos tipos de pinturas após a
cura
• Pode ser lavado, não formando manchas
e fungos
• Flexibilidade permanente

INDÚSTRIA

HÍBRIDO

Junções, vedações, preenchimentos e
acabamentos industriais e automotivos em:
• Carrocerias automotivas - cordões, pincelado e
espatulado
• Carrocerias de baú de alumínio
• Carrocerias térmicas ou refrigeradas
• Embarcações
• Containers
• Vedação na montagem de luminárias e peças
decorativas
• Vedação em peças e equipamentos industriais
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90-09 HT
COLA DE PARA-BRISA

Desempenho profissional para
uso automotivo e industrial
Produzido a base de pré-polímero com tecnologia
de silano modificado.

Utilização
Fixação e substituição de vidros automotivos,
ônibus, caminhões, trens etc. Por possuir uma alta
“pega inicial”, permite a liberação dos veículos em
até 2 horas após a substituição dos vidros. Possui
uma excelente adesão em diversos substratos, não
necessitando
Na cor:

Segurança

PRETO

400g

de

primer.

Consulte

maiores

informações na ficha técnica do produto. Ficha de
disponível

para

uso

profissional

quando solicitado.

Vantagens

820g
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Monocomponente
Excelente aplicabilidade
Não escorre e tem alta “pega inicial”
Não tomba quando aplicado em forma de
cordão triangular
Adere fortemente em diferentes superfícies
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)

INDÚSTRIA

HÍBRIDO

• Fixação de vidros automotivos em carrocerias
metálicas – automóveis, caminhões, vans,
ônibus, cabines de tratores, máquinas
agrícolas e máquinas linha amarela
• Fixação de vidros planos em sistemas de
envidraçamento
• Fixações técnicas e industriais de alta
performance
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SACHÊS
LINHA PROFISSIONAL
E USO GERAL

Desempenho profissional para
uso geral e profissional
Profissional |

Selante adesivo a base de polímeros

híbridos.

Utilização
Para o preenchimento e vedação de juntas de dilatação estruturais e
outros tipos de juntas e vedações da construção civil, com excelente
resistência aos raios U.V. Adere em diferentes superfícies – vidro,
concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica, alguns tipos de plásticos e
borrachas e etc. Pode ser pintado, lavado e não forma fungos.

Uso geral | Selante de poliuretano modificado.
Utilização
Diversas aplicações de vedações, preenchimentos e reparos da
construção civil. Adere em diferentes superfícies – vidro, concreto,

PROFISSIONAL/ USO GERAL

madeira, metal, fibra, cerâmica, alguns tipos de plásticos e borrachas
e etc. De consistência pastosa e com propriedades de não
escorrimento, cura em contato com a umidade ambiente formando

Nas cores:

uma borracha resistente e flexível. Pode ser pintado, lavado e não
forma fungos.
PRETO

540g

BRANCO

CINZA

820g

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Alta pega inicial
Não escorre
Adere em superfícies úmidas
Alta resistência ao intemperismo
Pode ser pintado e lavado
Não forma fungos
Absorve ruídos e vibrações
Não conduz eletricidade
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (VOC)

INDÚSTRIA

• Vedações de telhados, coberturas, toldos,
rufos, calhas e dutos
• Acabamento e vedações em pias e balcões de
mármores e granitos
• Acabamento perimetral de esquadrias –
portas, janelas e caixilharias
• Vedações perimetrais em geral da construção
civil

CONSTRUÇÃO
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Grandes
volumes

VERSÕES
Tambor e balde*

Opte por economia
com alto rendimento

15 a 25 litros

Vantagens
Otimiza o processo de compras e a aplicação dos produtos
Ganho em produtividade
Diminui o desperdício e os resíduos para descarte
Gestão sustentável: auxilia na preservação do meio ambiente

* Sob consulta de disponibilidade para os produtos

200 litros

ESPECIALIDADES

PROTEGE&VEDA
BORDAS
EVITA
MANCHAS

SELANTE ELASTOMÉRICO

Para manter as características
originais do espelho
Resinas elastoméricas de alta qualidade e poder
de aderência, livre de solventes e produtos
perigosos.

Utilização
Para manter as características originais do espelho,
com uma fácil aplicação, evitando a formação de
manchas por ação das intempéries.

Rendimento
500m² com duas demãos.
Na cor:

INCOLOR

100ml

Vantagens
•
•
•
•
•
•

Áreas de aplicação

Secagem rápida
Alta aderência
Resistente a umidade (Após Cura)
Alta resistência ao intemperismo
Resiste ao amarelamento
Baixa emissão de compostos orgânicos
voláteis (V.O.C.)
• Isento de solventes

ESPECIALIDADES

•

Bordas de espelhos cortados

FÓRMULAS ESPECÍFICAS
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793 | 791 | 725
ADESIVO
INSTANTÂNEO
CIANOACRILATO
BAIXA OU MÉDIA VISCOSIDADE

Para metais, papéis, madeiras,
porcelanas, borracha, plástico*,
cortiça e outros
Adesivo

a

base

de

cianoacrilato

de

baixa

viscosidade.

Utilização
Para colagens que necessitam de alta velocidade
de cura em substratos de difícil adesão, ideal para
plásticos, como PVC, acrílico e policarbonato.
Também indicado aos demais substratos como
madeira, couro, metais, entre outros, com alto
desempenho.

Na cor:

INCOLOR

100g | 20g

Vantagens

Áreas de aplicação

791:

793/ 725:

791:

793/ 725:

• Secagem extra rápida
• Alta força de Adesão
• Alta resistência a
tração
• Alta resistência ao
Cisalhamento

•
•
•
•

• Tapeçaria
• Papel e cortiça
• Borrachas e Borrachas
Nitrílicas
• PVC e neoprene
• ABS e EPDM
• Policarbonato
• Aço e couro
• Madeira e MDF
• Plásticos* (alguns tipos)

• Borrachas e borrachas
Nitrílicas
• PVC e neoprene
• ABS e EPDM
• Policarbonato
• Aço e couro
• Papel
• Madeira e MDF
• Plásticos* (alguns tipos)

ESPECIALIDADES

Secagem extra rápida
Alta força de Adesão
Alta resistência a tração
Alta resistência ao
Cisalhamento

FÓRMULAS ESPECÍFICAS
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FITA ADESIVA
ALUMINIZADA
MAXFIX® TUDO! MULTIÚSO

Fita profissional, autoadesiva
e impermeável
Multiuso à base de asfalto modificado, auto
protegida com filme de alumínio que permite sua
exposição a intempéries e aos raios solares, sendo
de fácil aplicação, na qual proporcionam medidas
imediatas

para

solucionar

problemas

de

gotejamento e vedações.

Utilização
Telhados; Rufos e chapas metálicas; Dutos de
ventilação e ar condicionado; Sheds e cúpulas;
Vedações de domos e claraboia; Reparos rápidos
em baús, toldos e similares; Sistema de reflexão
térmica.

Vantagens

ROLO
10cm
15cm
20cm
30cm
45cm
90cm

x

10m

Áreas de aplicação

• Alta adesividade em diversas
superfícies
• Alta reflexão dos raios U.V.
• Fácil aplicação
• Produto atóxico
• Alta durabilidade

Para utilização em:
Telhados; Rufos e chapas metálicas;
Dutos de ventilação e ar condicionado;
Sheds e cúpulas; Vedações de domos e
claraboia; Reparos rápidos em baús,
toldos e similares; Sistema de reflexão
térmica.
Para outras aplicações consulte a
Poliplás®.

ESPECIALIDADES

FÓRMULAS ESPECÍFICAS
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ESPUMA
EXPANSIVA
POLIURETANO

Espuma expansiva de
poliuretano, monocomponente
Desenvolvida para vedações de infiltrações e
isolamento térmico e acústico, especialmente em
quadros de portas.

Utilização
Desenvolvida para vedações de infiltrações e
isolamento

térmico

e

acústico.

Em

casa:

Instalação de batentes de portas, janelas, telhas,
banheira de hidromassagem, nas cumeeiras para
eliminação de goteiras, etc. Na construção civil:
Agilidade na colocação de quadro de portas,
acomodação de banheira de hidromassagem,
isolamento

térmico

e

acústico,

canos

de

isolamento de aparelhos de ar condicionado, etc.
Na indústria: Junções de paredes, divisórias, tetos,
câmaras,

portas

e

painéis

frigoríficos,

revestimentos de barcos, etc.

500ml/
340g

Vantagens

Áreas de aplicação

• Reduz custos com a compra de outros
materiais e diminui o tempo gasto na
aplicação
• Excelente rendimento
• Diversas aplicações para uso doméstico,
industrial e construção civil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPECIALIDADES

Batentes de portas, janelas, telhas
Banheira de hidromassagem
Cumeeiras para eliminação de goteiras
Quadro de portas e acomodação de banheira
de hidromassagem
Isolamento térmico e acústico
Canos de isolamento de aparelhos de ar
condicionado
Junções de paredes, divisórias e tetos
Câmaras e portas e painéis frigoríficos
Revestimentos de barcos

FÓRMULAS ESPECÍFICAS
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FERRAMENTAS

F032

F033

Aplicador
manual para cartucho
310ml

Aplicador
manual para cart/ sachê
310ml

F034

F035

Aplicador
manual para sachê
600ml/ 800ml

Aplicador COX pneumático
para sache
400ml

F036

F037

Aplicador COX pneumático
para cartucho
310ml

Aplicador pneumático
para cartucho
310ml

F038

F039

Aplicador pneumático
para sachê
600ml/ 400ml

Aplicador COX pneumático
para sachê
600ml

APLICADOR
PARA CARTUCHO
POLIPLÁS®

APLICADOR
PARA CARTUCHO
E SACHÊ POLIPLÁS®

APLICADOR
PARA SACHÊ
POLIPLÁS®

APLICADOR
PARA SACHÊ
POLIPLÁS®

APLICADOR
PARA CARTUCHO
POLIPLÁS®

APLICADOR
PARA CARTUCHO
POLIPLÁS®

APLICADOR
PARA SACHÊ
POLIPLÁS®

FERRAMENTAS

APLICADOR
PARA SACHÊ
POLIPLÁS®

PROFISSIONAIS
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F011

GATILHO
POLIPLÁS®
Gatilho para
aplicador pneumático

F010

F012

BOCAL
POLIPLÁS®

VÁLVULA
DE PRESSÃO
POLIPLÁS®

Bocal/ tampa
para aplicador
cartucho e sachê

Válvula de pressão
para aplicador
pneumático

LÂMINAS POLIPLÁS®
1001-B

LÂMINA PADRÃO PARA FACA

COMPRIMENTO
DE CORTE

*

¾

LÂMINA REFORÇADA

*

FACAS DE CORTE
ULTRAWIZ®

Embalagem com 10 unidades

1002-B

LÂMINA LONGA PARA FACA
COMPRIMENTO
DE CORTE

*

1

LÂMINA REFORÇADA

*

Embalagem com 10 unidades

As facas de corte Ultrawiz® são produzidas com alumínio
de alta qualidade visando sempre uma maior ergonomia ao
produto . Com um cabo produzido de aço inoxidável de alta
resistência, o design único permite ajustes ilimitados e
facilita a troca de lâminas.
A espuma protetora e a cobertura de vinil garantem
conforto ao instalador e proteção ao veículo, possibilitando
a remoção do para-brisa por uma só pessoa.

3005 B KIT FACA DE CORTE

1004-B
LÂMINA EXTRA-LONGA PARA FACA
COMPRIMENTO
DE CORTE

1½

* LÂMINA REFORÇADA *

COM CABO FLEXÍVEL EM AÇO INOX
EMPUNHADURA ANATÔMICA E EMBORRACHADA
REDUZ O ESFORÇO DE MANUSEIO

Embalagem com 10 unidades

FERRAMENTAS

PRODUZIDA EM MATERIAL SUPER RESISTENTE

PROFISSIONAIS

O KIT INCLUI A LÂMINA 1002 B
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ENCONTRE A
SOLUÇÃO EXATA
PARA SEUS PROJETOS

poliplas.com.br
0800 723 7237

Poliplás Ind

Poliplás Indústria

LINHA PROFISSIONAL

Completa

|

17.

3354.5000

Poliplasbrasil

Poliplás

