LINHA ARTESANATO

LANÇAMENTOS

Novos adesivos da Família:

BRASCOART

BRASCOART
INSTANTÂNEOB2

BRASCOART COLA
SILICONE LÍQUIDA

BRASCOART COLA
UNIVERSAL

Indicado para uso em artesanato, trabalhos
manuais, hobbies e para reparos em casa e no
escritório. Adesivo incolor, transparente e
exível, com rápida aderência. Indicado para
colagens de isopor, EVA, tecido, papel,
papelão, espuma, cortiça e madeira. Secagem
inicial em 5 minutos.

Desenvolvido especialmente para uso no
artesanato e pequenos reparos. Adesivo
isento de tolueno, transparente e e ciente,
não escorre, não mancha e com rápida
secagem. Ideal para colagens de tecido,
feltro, renda, ta de cetim, papel cartão,
papelão, madeira, cortiça, couro, acrílico,
PVC, plásticos (exceto PP, PE e silicone), vinil,
pérolas, strass e outros.

BRASCOART VIDRO
LÍQUIDO
Bicomponente à base de resina epóxi
Desenvolvido especialmente para sua arte,
proporcionando proteção e acabamento as
suas peças. Após a cura o produto forma uma
superfície transparente e resistente, bem
parecido com o vidro. Pode ser aplicado em
madeira, cerâmica, vidro, metais, plásticos,
gesso, entre outros. Secagem total: 72h. Cor:
Incolor e transparente.

SEM
TOLUENO

Brascoart Instantâneo B2: adesivo de
grande versatilidade, possui média
viscosidade ideal para diversos
materiais como: madeira, cerâmica,
porcelana,plásticos (exceto PP, PE, PS
e Nylon®) , borrachas, papéis,
cartolina, cortiça. Rápido e e ciente!

BICO COM PINO METÁLICO

ANTI ENTUPIMENTO

BRASCOART

INSTANTÂNEOB3 GEL

Adesivo de contato universal, com
alta resistência de colagem e
maior rendimento, indicado para
colagem de materiais porosos e
exíveis como tecidos, couro,
tapeçaria, espuma, EVA, cortiças e
outros.

BRASCOPLAST ST
Adesivo de contato universal sem
Tolueno, indicado para colagem e
reparos de tapeçaria em geral,
tecidos, bras naturais, lã de vidro,
couro, madeira, EVA, carpetes,
metal com outros substratos e
plásticos (exceto PP, PE, PS e
Nylon®)

COLA MADEIRA
Base PVAc

Desenvolvido especialmente para
colagens de madeiras. A cor
amarelada permite um
acabamento perfeito (confunde-se
com a madeira). Adesivo base água
livre de solventes.
BICO COM PINO METÁLICO

ANTI ENTUPIMENTO

Abril 2019

BRASCOPLAST

Brascoart Instantâneo B3 Gel: adesivo
instantâneo de alta viscosidade, não
escorre e é reposicionável facilitando
o seu trabalho! Altamente e ciente
em materiais porosos.

Linha Artesanato Brascola!
Solte sua imaginação com muita criatividade!

ARALBRAS HOBBY 10
MIN.
Adesivo bicomponente à base de resina
epóxi
Indicado para reparos domésticos,
artesanato e indústria. Fixa e cola diversos
materiais lisos, porosos ou irregulares, como
azulejos, madeira, vidro, concreto, a maioria
dos plásticos, customização de chinelos e
outros.
Altíssima resistência. Resistente até 70ºC.

BRASCOVED SILICONE
Adesivo selante á base de silicone acético
Sela e cola materiais como: cerâmica,
madeira, plásticos, papel, alumínio, pedras.
Excelente aderência, boa resistência, não
mancha. Utilizado na arte francesa e
confecção de mosaicos.

ARALBRAS CRISTAL 5 MIN.

ARALBRAS RÁPIDO 2 MIN.

Adesivo bicomponente à base de resina
epóxi

Adesivo bicomponente à base de resina
epóxi

Adesivo transparente que xa e cola diversos
materiais lisos, porosos ou irregulares. Seu
acabamento perfeito permite a colagem de
joias, bijuterias, metal, vidro, acrílico, a
maioria dos plásticos e outros materiais.
Resistente até 70ºC

Indicado para reparos domésticos e
artesanato. Fixa e cola com rapidez diversos
materiais lisos, porosos e irregulares como:
azulejos, madeira, vidro, concreto e outros.
Resistente até 70ºC.

ARALBRAS PROFISSIONAL
90 MIN.
Adesivo bicomponente à base de resina
epóxi
Adesivo de alto poder de adesão para
colagens de grandes superfícies lisas,
porosas ou irregulares. Altíssima resistência,
muito usado para confecção de joias e
bijuterias. Resiste até 80°C.

ARALBRAS MASSA EPÓXI
Composto Bicomponente à base de
resina epóxi.
Indicado para colar, restaurar e moldar com
ótimo acabamento e durabilidade. Aceita
ser lixado e pintado após a cura. Aplicação
em: cerâmica, madeira, azulejos, entre
outros. Resiste até 80°C.
Tempo de uso da mistura: 90min.

Tempo de uso da mistura: 90min.

BRASCOVED SILICONE
NEUTRO
Adesivo selante á base de silicone

Contém Fungicida.

Sela e Cola materiais como: cerâmica,
madeira, plásticos, papel, alumínio, pedras,
policarbonato. Pode ser usado para xar
espelho, não mancha, nem oxida os
substratos. Contém Fungicida.

Cores: Branco, preto e transparente.

Cor: Transparente.

BRASCOFOAM

COLA SPRAY
Adesivo de alta pegajosidade,
secagem média, tempo em aberto
longo e alto teor de sólidos. Não
contém Tolueno. Indicado para
colagem de espumas entre si, e com
tecido, couro e madeira. Alto poder
de xação, cola rápido e não
mancha.

Espuma de poliuretano expansível,
monocomponente.
Espuma expansiva muito utilizada na
construção civil que também tem funções
artísticas. Indicada para modelar peças
criando um efeito tridimensional de espuma
ou nuvem. Após sua cura pode ser cortada e
pintada. Adere muito bem na madeira,
plásticos (exceto PP, PE, Nylon®), cerâmica e
metal.

SEM
TOLUENO

BRASFORT COLA BRANCA
Adesivo à base de PVA.
Com alto rendimento, durabilidade e
qualidade este adesivo é indicado para
colagem de materiais porosos como tecidos,
papel, papel machê, papelão, cortiças e
outros. Após seco seu lme ca transparente,
assim não altera a cor, nem mancha seu
trabalho. Ideal para decoupagê e colagem de
tecido na parede.

SEM
TOLUENO

ADESIVO COLABRAS

BOND-IT / BOND-IT ULTRA

COLA VINIL

COLA VINIL EXTRA

BRASUPER PUR+

Adesivo à base de policloropreno

Adesivos instantâneos à base de
cianoacrilato

Adesivo à base de Poliuretano.

Adesivo à base de poliuretano.

Colagem de PVCs exíveis entre si. Para
reparos em in áveis, boias, piscinas, barracas
de camping, malas, lonas de capota náutica
e outros materiais. Excelente resistência à
água e intempéries. Isento de tolueno.

Indicado para colagem e reparos de materiais
em vinil. Sem Tolueno, transparente, e ciente,
secagem rápida e excelente resistência à água
e intempéries.

Adesivo à base de poliuretano
monocomponente.

Ideais para pequenos reparos em louça,
porcelana, borracha, cerâmica, madeira,
couro, cortiça, couro sintético, cartolina,
papelão, papel, a maioria dos plásticos e
outros materiais. Secagem: Instantânea.

MARKETING

Colagem de alta qualidade e durabilidade
para materiais de superfícies diferentes, como
madeira, fórmica, MDF, compensado, couro,
bras e outros.

Representante:

Con ra a linha completa em nosso site:

brascolaltda

brascolaltda

Brascola Ltda

Ideal para colagens dos mais variados
tipos de madeiras, aglomerados, MDF e
derivados. Fácil de aplicar, secagem
rápida, sem cheiro, não é in amável.
Resiste à água quente, água salgada,
detergentes, resistência D4 de acordo
com a UNE/EN 204.

