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Nossa visão

Colaboramos e inovamos para criar adesivos inteligentes  
que são mais seguros, mais flexíveis, eficientes e responsivos 
aos diferentes desafios do nosso ambiente.
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Por mais de um século, desenvolvemos soluções 
adesivas inteligentes que tocam e melhoram a vida das 
pessoas. No uso diário em diversos setores e aplicações, 
nossos sistemas de colagem fazem uma significativa 
contribuição na criação de um mundo mais seguro,  
mais eficiente e sustentável.

Comprometidos com a inovação, investimos 
continuamente no desenvolvimento de adesivos 
“inteligentes” cada vez mais capazes. 

Esse compromisso é apoiado por nossa empresa 
controladora, Arkema, um fabricante de renome mundial 
de especialidades químicas e materiais avançados. 
Através da Arkema, temos acesso a uma infraestrutura 
mundial e cadeia de suprimentos completa, 
fornecimento sustentável, matérias-primas inovadoras, 
e recursos de produção energeticamente eficientes.

‘Líder Global em adesivos inteligentes’

Introdução à Bostik

Bostik, an Arkema company

55
países

6,000
funcionários

4
centros de R&D

€2bn
vendas globais

GLOBAL FOOTPRINT

Bostik é uma das maiores empresas  
de adesivos e selantes no mundo.
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À medida que as aplicações de adesivos de engenharia se desenvolvem, elas trazem novos 
desafios. Esses desafios incluem questões sobre como aplicar adesivos a itens cada vez 
menores e mais complexos, como acelerar os processos de cura e reduzir o desperdício,  
sempre cumprindo com as  normas ambientais e regulamentos de saúde e segurança.

Em resposta, desenvolvemos um portfólio de adesivos de engenharia inovadores que 
concentram-se em aplicações de adesão ‘pontual’. Esses produtos são da marca Born2Bond™ – 
esse nome reflete nosso propósito e a ligação colaborativa que mantemos com nossos clientes.

DISPOSITIVOS 
MÉDICOS MROEMBALAGENS  

DE LUXOAUTOMOTIVA ELETRÔNICA

NOVOS ADESIVOS DE ENGENHARIA

PROJETADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES INDÚSTRIAS

INOVAÇÃO COLABORAÇÃO SEGURANÇA & 
SUSTENTABILIDADE

NOSSOS VALORES
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Adesivos Instantâneos

Adesivos Instantâneos

A primeira onda dos produtos Born2Bond™ é uma gama de adesivos de engenharia instantâneos.

Até o momento, o desempenho e aplicações dos adesivos de engenharia instantâneos foram limitados 
pelas tecnologias existentes de cianoacrilatos. Através de um processo único, a Bostik foi capaz de 
utilizar o potencial dessas tecnologias e desenvolver uma variedade de adesivos instantâneos para 
fornecer as propriedades amigáveis e de alto desempenho que o engenheiro precisa.

SUPERANDO OS LIMITES DAS  
TECNOLOGIAS CIANOACRILATOS

Produtos  
padrões 
ETIL CA

Produtos 
padrões

METIL CA

Novos  
Produtos 
BOSTIK

Reatividade: Tempo de Fixação Rápido

Flexibilidade

Preenchimento de Folga

Estabilidade

Resistência à tração

Odor

Blooming

Fraco

Moderado

Excelente

BAIXO ODOR BAIXO  
EMBRANQUECIMENTO

ALTO DESEMPENHO
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LINHA DE ADESIVOS INSTANTÂNEOS

1K

LINHA DE PRODUTOS 1K
• Adere em segundos 
• Adesão em diferentes substratos
• Alta resistência 
• Baixo odor

• Baixo embranquecimento
• Longo tempo em aberto

Os adesivos à 
base de MECA 
mais rápidos  
do mercado

Frascos de 20g & 50g para  
ULTRA LV, MV & HV

Frascos de 500g para  
ULTRA LV, MV & HV

Tubos de alu de 5g & 20g para 
ULTRA Gel

Disponível numa gama de tecnologias avançadas, os Adesivos Instantâneos Born2Bond™ supera a 
maioria das limitações de desempenho e aplicação  das soluções existentes. Eles também facilitam 
processos de produção mais rápidos e inteligentes enquanto priorizam a segurança do usuário  
e sustentabilidade.
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Linha de Adesivos Instantâneos

CURA DUPLA

2K

LINHA DE PRODUTOS COM CURA DUPLA
•  Adesão em 5 segundos com  

cura UV
•  Tempo de fixação de 60 segundos 

(sem ativação com luz)
• Adesão multi substrato 

• Baixo odor
• Baixo embranquecimento

*

LINHA DE PRODUTOS 2K
•  Tempo de fixação menor que  

60 segundos 
• Adesão multi substratos
• Alta resistência
• Resistência à impacto

• Preenchimento de Folga 
•  Múltiplas formulações com 

propriedades de flexibilidade, 
estrutural e usináveis

Adesivos 
bicomponentes  

com propriedades 
avançadas

O primeiro 
cianoacrilato  

com cura por  
luz sem odor

*Patenteado em vários países

Seringas de 10g para  
FLEX, REPAIR & STRUCTURAL

Seringas de 50g para  
FLEX, REPAIR & STRUCTURAL 

Tubos de alu de 5g para  
LIGHT LOCK MV, HV & Gel

Tubos de alu de 20g para  
LIGHT LOCK MV, HV & Gel

Frascos de 500g para 
LIGHT LOCK MV & HV
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AMERICAS

Argentina
Brasil
Canada

Mexico
USA

ÁFRICA -  
ORIENTE MÉDIO

Egito
Marrocos 

EUROPA

Áustria
Bélgica
Dinamarca
Estônia
Finlândia

França
Alemanha
Irlanda
Itália
Latvia
Lituânia

Noruega
Polônia
Portugal
Rússia
Espanha
Suécia

Holanda
Turquia
UK

ÁSIA-PACÍFICO

Australia
China
India
Indonesia
Japão
Malásia

Nova Zelândia
Filipinas
Singapura
Coreia do Sul
Tailândia
Vietnã

PRESENÇA  
BOSTIK

-  R&D CENTROS DE  
EXCÊLENCIA

- ESCRITÓRIOS

- FÁBRICAS

- CENTROS TÉCNICOS
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© 2020 Bostik. Todos os direitos reservados.

AVISO LEGAL
A Bostik oferece este catálogo de Produtos apenas para uso descritivo e informativo. O Catálogo de Produtos não é uma garantia, um contrato ou um substituto 
da recomendação de especialistas. 

As declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste documento não são exaustivas, acredita-se que sejam precisas na data deste documento 
e não são garantias de forma alguma. Eles representam resultados típicos para os produtos e baseiam-se apenas na pesquisa da Bostik. O Catálogo de Produtos 
se baseia em conhecimento e informações e, como tal, os resultados nele contidos são baseados apenas nas informações fornecidas e escolhas feitas. Como 
as condições e os métodos de uso dos produtos e as informações contidas por você estão fora de nosso controle, a Bostik se exime expressamente de toda e 
qualquer responsabilidade legal e dano que possa resultar do uso do Catálogo de Produtos, dos produtos e dos resultados obtidos ou confiança nas informações 
aqui contidas.

O Catálogo de produtos é uma das várias ferramentas que podem ser usadas para ajudá-lo a encontrar o produto mais adequado às suas necessidades. Ele 
é usado por seu próprio risco e, ao usá-lo, você aceita e assume conscientemente todos e quaisquer riscos associados ao seu uso, as recomendações nele 
contidas, qualquer resultado e suas escolhas. O desempenho do produto, seu prazo de validade e características de aplicação dependerão de muitas variáveis, 
incluindo, entre outras, o tipo de material ao qual o produto será aplicado, o ambiente em que o produto é armazenado ou aplicado e o equipamento usado 
para aplicação, entre outras coisas. Qualquer alteração em qualquer uma dessas variáveis   pode afetar o desempenho do produto. Você é responsável por 
testar previamente a adequação de qualquer produto para o uso pretendido. A Bostik não garante a confiabilidade, integridade, uso ou função do Catálogo 
de produtos ou quaisquer recomendações decorrentes do mesmo. Os dados e informações contidos no Catálogo de Produtos são fornecidos ‘COMO ESTÃO’. 

As informações aqui fornecidas referem-se apenas aos produtos específicos designados e podem não ser aplicáveis   quando tais produtos são usados   em 
combinação com outros materiais ou em qualquer processo. A Bostik recomenda que você sempre leia e compreenda (1) a Folha de Dados Técnicos (“TDS”) 
e (2) a Folha de Dados de Segurança (“SDS”) de todos os produtos, que estão disponíveis em nosso site corporativo ou podem ser disponibilizadas 
mediante solicitação. Você é bem-vindo e incentivado a entrar em contato com o representante de atendimento ao cliente para discutir seus requisitos 
específicos e determinar qual produto é apropriado para você e suas  aplicações.

Nada aqui contido constitui uma licença de pratica sob qualquer patente e não deve ser interpretado como um incentivo para violar qualquer patente.  
É recomendável que você tome as medidas adequadas para garantir que qualquer uso proposto dos produtos não resulte em violação de patente.

Bostik 
an Arkema company

born2bond.bostik.com


