
comércio
Linha de Produtos

A Brascola estabelece conexões entre pessoas e serviços 
num novo tempo competitivo de globalização.
Mas o que realmente importa para nós são os vínculos, 
as relações que nos unem ao consumidor.

unindo gerAções www.brascola.com.br



Adesivo bicomponente
à base de resina epóxi

Adesivo bicomponente à 
base de resina epóxi

Adesivo bicomponente à 
base de adesivo epóxi

Adesivo bicomponente 
à base de resina epóxi

Adesivo bicomponente 
à base de resina epóxi

Adesivo instantâneo à 
base de resina epóxi

Composto bicomponente 
à base de resina epóxi

Adesivo bicomponente 
à base de resina epóxi

Adesivos instantâneos 
à base de cianoacrilato

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 e outros. Altíssima 
resistência. 

Secagem: 10 minutos e cura total 
em 8 horas.

Indicado para colar pequenas 
superfícies de materiais lisos, 
porosos ou irregulares, como 
azulejos, madeira, vidro, concreto, 
fibras naturais, pedras a maioria 
dos plásticos rígidos (exceto 
polipropileno, polietileno e nylon), 
metais e outros materiais.
Resistênte até 70ºC. 

Secagem: 8 horas.

Indicado para colagens e reparos 
dos mais variados materiais, 
porosos ou irregulares, como 
madeira, borracha vulcanizada, fibra 
de vidro, pedras, metais, a maioria 
dos plásticos rígidos (exceção de 
polietileno, polipropileno, nylon). 
Isento de solventes. Endurece à 
temperatura ambiente ou quente. 

Secagem: Manuseio até 60 
minutos e cura total em 24 horas.

Adesivo transparente que fixa 
e cola diversos materiais lisos, 
porosos ou irregulares. Seu 
acabamento perfeito permite 
a colagem de joias, bijuterias, 
metal, vidro, a maioria dos 
plásticos e outros materiais.
 
Secagem: 5 minutos e cura
total em 8 horas.

Indicado para reparos 
domésticos e artesanato. Fixa 
e cola com rapidez diversos 
materiais lisos, porosos e 
irregulares, como azulejos, 
madeira, vidro, concreto e 
outros. Altíssima resistência 
mecânica.     
 
Secagem: 2 minutos e cura 
total em 2 horas.

Araldite Hobby: Indicado para 
reparos domésticos, artesanato 
e indústria. Altíssima resistência 
em materiais lisos, porosos ou 
irregulares.

Bond-it: Ideal para pequenos 
reparos em louça, borracha, 
madeira, couro, plástico e diversos 
outros materiais.

Secagem: Instantânea.

Para colar, restaurar, fixar, vedar, 
reparar e moldar. Indicada para 
granito, mármore, vidro, concreto,  
metais, cerâmica, azulejos, 
louça, borracha, madeira 
e outros materiais.   

Secagem: 2 horas e cura total 
em 24 horas

(seca embaixo d’água)

Adesivo de alto poder de adesão 
para colagens de grandes 
superfícies lisas, porosas ou 
irregulares. 
Resiste até 80ºC.

Secagem: 90 minutos e cura
total em 24 horas.

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

ARALDITE
Hobby 10min.

ARALDITE
Fix

ARALDITE
Náutico

ARALDITE
Transparente

ARALDITE
Rápido 2min

ARALDITE
Hobby Bond-it

ARALDITE
 Massa Epóxi

ARALDITE
Profissional 24h

BonD-IT

Adesivo selante à base 
de silicone acético

Espuma de poliuretano 
expansível, monocomponente

Adesivos instantâneos 
à base de cianoacrilato

Adesivo selante 
à base de silicone

Desingripante e 
lubrificante

Adesivo instantâneo

Adesivo selante à base 
de silicone acético

Adesivo à base de resina 
sintética e borracha

 Adesivo à base de PVA 

Para dutos, boxes de banheiro, pias, 
esquadrias, fibrocimento e borracha. 
Excelente aderência e boa resistência 
a produtos químicos e intempéries. 
Contém fungicida. 

Cores: Branco, preto e transparente.
Resiste de -30ºC até 120ºC. 

Secagem: Forma película em 7 min. 
e secagem final em 24 horas.

Para fixação, preenchimento de 
espaços, isolamento térmico, 
acabamento e vedação; instalação 
de batentes de portas, janelas, 
telhas, placas de isolamento 
térmico, banheiras, aparelhos de 
ar condicionado, enchimento de 
canos de ventilação, revestimento 
de barcos, câmaras, painéis e portas 
frigoríficas, junções de paredes, 
divisórias e tetos. Resiste de -35ºC 
até 80ºC. 
Para limpeza utilizar solução acetona.

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

Para a vedação de boxes, janelas, 
pias e esquadrias, colagem 
de espelho e policarbonato. 
Não corrosivo. Contém fungicida. 

Cor: Transparente. 
Resiste de -50ºC até 200ºC. 
Não contém acido acético.
 
Secagem: Forma película
em 5 minutos e secagem final
em 24 horas.

Ideal para lubrificação e 
eliminação de ruídos. Pode 
ser aplicado em dobradiças 
metálicas, bicicletas, 
portas de correr, cabos, pedais, 
parafusos emperrados, entre 
outros.

Adesivo instantâneo de baixa 
viscosidade. Cura à temperatura 
ambiente, proporcionando elevado 
poder de aderência. Adere 
rapidamente uma ampla variedade 
de metais, plásticos ou borracha. 
Indicado para aderir materiais 
porosos ou absorventes como 
madeira, couro ou tecidos.   
 
Secagem: Tempo de cura inicial 
de 10 segundos e cura total em 
12 horas.

Para dutos, boxes de banheiro, 
pias, esquadrias, fibrocimento e 
borracha. Excelente aderência 
e boa resistência a produtos 
químicos e intempéries. Contém 
fungicida. 

Resiste de -30ºC até 120ºC. 

Secagem: Forma película em
7 min. e secagem final em 24 horas.

Para vedação de calhas, rufos, 
telhas, emendas, juntas de 
condutores de ar condicionado, 
sistema de ventilação e outros 
materiais. Excelente resistência
a intempéries. 
 
Secagem: Secagem final
em 24 horas.

Para reparos de móveis 
de madeira, trabalhos em 
marcenaria e carpintaria.
A cor amarelada permite 
acabamento perfeito 
(confunde-se com a madeira). 

Secagem: Secagem final
em 4 horas.

BRAscovED
Construção & Geral

BRAscoFoAM

BonD-IT ULTRA

BRAscovED
Neutro

BRAscoLUB

BRAscoLoK
CA 41

BRAscovED
Super

vEDA cALHA

BRAsFoRT
Cola Madeira



Adesivo selante 
à base de silicone acético

Adesivo selante à base 
de poliuretano

Adesivo à base de PVA

Adesivo de contato para 
colagem de PVCs
flexíveis entre si

Adesivo selante à base de 
poliuretano

Adesivo de contato 
à base de policloroprene

Adesivo para colagem de PVC

Adesivo de contato universal

B-21 e B-140

Para juntas de motores, 
sistemas de aquecimento, 
exaustão e outros. Resiste a 
altas temperaturas 
(picos de até 320ºC).

Ideal para juntas de dilatação, 
de fachadas e pré-moldados, 
calafetagem e rejuntamento em 
geral. Excelente adesividade, não 
escorre e resiste a intempéries. 

Cor: Cinza.  
 
Secagem: Forma película em
45 minutos e secagem final
em 24 horas.

Brasfort Extra: para colagem 
de materiais porosos, tacos, 
tecidos, cortiças, papel, papelão, 
madeiras, papel marchê e outros. 
Transparência, alto rendimento e 
durabilidade. 

Brasfort Extra Biscuit: para a 
fabricação de massa para biscuit
“no ponto certo”, de fácil manuseio, 
solta das mãos, aceita pintura e 
não embolora.

Secagem: Em 4 horas.

Colagem de PVCs flexíveis entre si. 
Para reparos em infláveis, boias, 
piscinas, barracas de camping, 
malas, lonas de capota náutica 
e outros materiais. Excelente 
resistência a água e intempéries. 
Isento de tolueno. 

Secagem: Secagem final
em 24 horas.

Indicado para reparos 
domésticos e artesanato. Fixa 
e cola com rapidez diversos 
materiais lisos, porosos e 
irregulares, como azulejos, 
madeira, vidro, concreto e 
outros.   
 
Secagem: 2 minutos e cura 
total em 2 horas.

Adesivo à base de policloroprene, 
tradicional e de alto desempenho, 
utilizado para colagem de EVA,  
couro, lona, tecido sintético e 
madeira. Para diluição e limpeza 
utilizar o Cossolvente B-21.

Para instalação, manutenção e 
reparos em PVC rígido, resistente
a tracionamento e pressão.

Secagem: A colagem inicial 
apresenta-se em segundos e
o teste de pressão pode ser 
realizado após 12 horas.

Colagem de materiais porosos 
e flexíveis: EVA, tecidos, tapeçaria, 
plásticos, espumas, couros, 
entre outras aplicações náuticas. 
Alto rendimento e alta resistência 
final de colagem. Resiste a até 
60ºC.
Para diluição e limpeza utilizar 
o Cossolvente B-21.

Cossolvente B-21: diluição  e 
limpeza de adesivos à base  de 
solvente.
 
Cossolvente B-140: diluição 
e limpeza de adesivos utilizados na 
colagem de poliestireno expandido.

BRAscovED
Silicone Alta Temperatura

BRAscoFLEx
Construção

BRAsFoRT
Extra e Biscuit

coLA vInIL

BRAscoFLEx
Plus

covULFIx

coLA TUBo

BRAscopLAsT

cossoLvEnTE

Adesivo de contato 
à base de policloroprene

Antirruído de base 
asfáltica

Adesivo à base de 
borracha

Adesivos à base de 
borracha nitrílica

Antirruído

Massa de vedação de 
juntas e fendas

Adesivo selante 
à base de poliuretano

Adesivo à base de 
poliuretano bicomponente

Pistolas aplicadoras 
para cartuchos e salsichas

poliuretano

silicone

salsicha de
poliuretano

Colagem de alta qualidade e 
durabilidade para materiais de 
superfícies diferentes, como 
laminados decorativos (fórmicas), 
couro, compensados, fibras, 
cimento, papelão, papel e outros. 
Para diluição e limpeza utilizar
o Cossolvente B-21.
 
Secagem: Secagem final
em 24 horas.

Proteção interna e externa 
de para-lamas, portas e
assoalhos de veículos em geral.

Secagem: Secagem final
em 24 horas.

Prastcola: Adesivo a base de 
borracha e resinas sintéticas, 
que cura com a perda de 
solventes.  Adesivo desenvolvido 
para a indústria de dutos de ar 
condicionado, isolamento térmico 
(frio e quente), indústria de 
colchões e outras aplicações que 
envolvem poliestireno expandido 
(Isopor, Styrofoam e similares) e 
espumas de PU entre si ou sobre 
metal, madeira, concreto e outros. 
Resiste a até 55°C.

Secagem: Cura total em
24 horas

Para juntas de motores. 
Oferecem alta resistência a 
temperaturas elevadas, água e 
derivados de  petróleo, mesmo 
sob pressão.
 
Secagem: Final em 24 horas.

Proteção interna e externa de 
para-lamas, portas, assoalhos 
de veículos em geral. Pode ser 
aplicado com compressor. 

Cor: Bege. Aceita pintura. 

Para diluição utilizar o 
Cossolvente B-21.

Adere sobre madeira, metais, 
concreto, fibrocimento e alvenaria. 
Para calafetação de juntas 
estáticas, fendas, junções e 
sobreposição de telhas de amianto 
e alumínio, caixilhos, janelas, 
painéis e outros materiais. 

Filetes e cartucho 
na cor cinza.

Ideal para colagem de vidros. 
Proporciona excelente
acabamento, além de ser
 resistente a intempéries.

Secagem: Forma película
em 15 minutos e secagem
final em 8 horas.

Utilizado para reforço de capôs, 
calhas, calafetação de para-lamas 
e soleiras. 

Cor: Branco e cinza.

Secagem: Manuseio em
90 minutos e secagem final
em 24 horas.

Ferramenta utilizada na
aplicação de produtos envasados 
em cartuchos e salsichas.

coLABRAs

BRAscovED
Pincel

pRAsTcoLA
Hi 30

coLA JUnTAs

BRAscovED
W-238

BRAscovED
Massa para Calafetar

BRAscogLAss

Kpo

pIsToLAs
ApLIcADoRAs
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Araldite Hobby

Araldite Massa Epóxi

Araldite Fix

Araldite Rápido

Araldite Transparente

Bond-It e Bond-It Ultra

Brascofoam

Brascoplast

Brascoved Construção & Geral

Brascoved Neutro

Brascoved Super

Brasfort Extra

Brascoved Silicone Alta Temp. 

Cola Juntas

Cola Vinil

Colabras

ColaTubo

Veda Calha

Altamente Recomendável Recomendável * Exceto polipropileno, polietileno e Nylon®

As melhores opções de cola para cada material.

Brascola, desde 1953 unindo gerações.

especializada em soluções de alto desempenho em adesivos e selantes para todos os segmentos que necessitam de tecnologia 

adesiva no Brasil e na América Latina, a Brascola é uma indústria química com forte atuação no Varejo e na indústria.

• A Brascola é uma indústria química, fundada em 1953, com forte atuação no varejo e na indústria.

• Soluções de alto desempenho em adesivos e selantes para todos os segmentos que necessitam de tecnologia adesiva no Brasil e na 

América Latina como: de artesanato e hobby, automotivo, calçadista, construção civil, doméstico, indústria em geral e náutico.

• Distribuidora exclusiva da marca Araldite para o segmento de consumo.

• Unidade fabril localizada em Joinville (SC) com mais de 7 mil m² de área construída, instalada no moderno condomínio industrial 

Perini Business Park.

• Unidade de negócios em Franca, São Paulo.

• Mais de  300 colaboradores, incluindo rede de representantes comerciais em todas as regiões do Brasil.

• Associada à ACIJ, CIESP, ASC, ABIQUIM, FIESP e ASSINTECAL.

• Certificação ISO 9001:2008.
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Araldite Hobby

Araldite Massa Epóxi

Araldite Fix

Araldite Rápido

Araldite Transparente

Bond-It e Bond-It Ultra

Brascofoam

Brascoplast

Brascoved Construção & Geral

Brascoved Neutro

Brascoved Super

Brasfort Extra

Brascoved Silicone Alta Temp. 

Cola Juntas

Cola Vinil

Colabras

ColaTubo

Veda Calha

Altamente Recomendável Recomendável * Exceto polipropileno, polietileno e Nylon®



representante | distribuidor

Fone | Email

Rua Dona Francisca, 8300
Zona Industrial Norte | 89219-600

Joinville | SC
Tel. 47 3205 2727 | Fax 47 3205 2700

www.brascola.com.br


