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A SilQuim foi  criada em 1999, com o objetivo de tornar-
se  uma fornecedora de soluções  na área de borrachas de 
silicone para cópias autênticas.  
 
  
Conta hoje com uma variada linha de produtos voltada aos 
mais diversos segmentos: construção civil, indústria 
automotiva, artesanato, produtos para prototipagem e 
adesivos especiais para indústria.  

            

  



 
 

Firmamos também parcerias com diversos fornecedores: 
 
DOW Química                                
Momentive Material Performance 
Blue Star Silicones                      
Wacker Química  
Dow Corning                     
Huntsman  Brasil  
                   



Durante esses quinze anos de atividade, nos tornamos 
fornecedores de grandes empresas tais como: 
  
CalçadosAzaléia 
Diferpan Distribuidora 
Calçados Dakota                             
Agrale S/A  
Pincéis Atlas.                                   
Artecola 
Pial Legrand 
Grupo Herval 



 
 
 
 
   
Destacam-se na linha de produtos comercializados pela 
SilQuim :  
 
- SELANTES DE POLIURETANO MONO-COMPONENETE 
(Isentos de VOC) – Produzimos o prepolimero terminado em 
silano. 
  
- ESPUMA DE POLIURETANO EM AEROSOL 
 
-ADESIVOS PARA INDUSTRÍA  
                      Mono componente  
                      Bi componente  
 



  

 

 A SilQuim é uma produtora de adesivos.  
 
  -Soluções customizadas:  
      *Cores 
      *Velocidade 
      *Processo  
 
  -Substituição de importações (produto local);  
 
  -Investimento constante em desenvolvimentos:  
      *Selante de PU  
      *Hot melt PU 

 

 



 

 

Silq-Pur Adesivo 500 p/espumas  
 
-Mono componente 
-Reage por umidade do ar 
-Baixo índice de VOC – 1% até 10%  
-Baixa inflamabilidade 
-Fácil aplicação   
-Baixo investimento  
-Baixo odor. 



 

 

 

 

 

O Silq-Pur Adesivo 500 é um adesivo de 
poliuretano, base MDI, monocomponente que 
reage com a umidade, por isso sua cura varia 

em função da umidade e temperatura. É 
utilizado em colagens que necessitam de alta 

resistência e baixa dureza. 



 

 

 

-Adere na maioria dos substratos utilizados 
na produção de colchões e estofados; 
 
-É mais eficiente em superfícies planas; 
 
-Alta performance de adesão e alto  teor de 
não voláteis (acima de 90%); 
 
-Pode ser ajustado tanto velocidade quanto 
viscosidade (variações de catalisador e de 
solventes), conforme a necessidade do 
cliente; 
  
 



 

 
-Colagem de lupin sem rompimento. 
 
-Colagens de outros tipos de superfícies, 
PU /metal, EPS/metal, etc.  
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Obrigado! 
 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:  
www.silquim.com.br  

 
 

Silquim Indústria e Comércio Ltda 
Rua Lucia Frantz ,310 - Bairro Ideal – Novo Hamburgo – RS – 
CEP 93334-100 Fone: 55 51 3587-2858 / 3586-1017        

E-mail: vendas@silquim.com.br 
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