
A unidade de Tape Solutions da SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS tem como objetivo apresentar

soluções customizadas em fixação e vedação de alto desempenho, desenvolvidas através de pesquisa &

desenvolvimento internos, e para isso conta com laboratório próprio com capacidade de análise do produto e

execução de normas técnicas internacionais. Todo produto que lançamos no mercado é testado e certificado

segundo padrões internacionais para atender às necessidades de cada mercado e aplicação a fim de garantir a

total satisfação e confiança de nossos clientes. Garantir a eficácia e qualidade de toda essa gama de adesivos

disponíveis e os novos produtos que estamos oferecendo ao mercado só é possível devido ao envolvimento de

uma equipe treinada e focada em superar desafios e melhorar o atendimento ao cliente mantendo a agilidade,

transparência e disponibilizando soluções para cada situação.

QUEM SOMOS



AUTOMOTIVO

A Saint-Gobain  é referência mundial em 

materiais de alta performance, tem seus 

produtos para fixação e vedação das 

marcas NORBOND® e NORSEAL® 

homologados nasprincipais montadoras. 

Os adesivos dupla face NORBOND®, 

recentemente homologados nas 

montadoras GM,FIAT e FORD são de 

origem nacional, desenvolvidos e 

fabricados na nossa unidade em 

Sumaré-SP.



APLICAÇÃO:

• Fachadas de envidraçamento estrutural.

Norbond® SG3200 

Norbond® SG3200W

Adesivo Acrílico Dupla Face SG3200 e SG3200W

Saint-Gobain NORBOND® SG3200 é um adesivo Acrílico Dupla Face com ótima

viscoelasticidade e incrível poder de adesão. Este adesivo foi especialmente desenvolvido

para aplicação em envidraçamento estrutural.

As fitas SG3200 e SG3200W foram especialmente desenvolvidas para proporcionar as

seguintes características:

• Ótima Conformidade e Alongamento;

• Alta Resistência à intempéries;

• Ótima resistência ao cisalhamento;

• Adesão durável mesmo em altas temperaturas;

• Alto poder de absorção de impactos e choques.

Confiança e Garantia:

A SAINT-GOBAIN fornecerá 20 anos de garantia para a viscoelasticidade, desempenho e

durabilidade desde que sejam seguidas todas as etapas contidas em seu manual de aplicação

Medidas Disponíveis:

Rolos de 25 e 30mm de largura.

HABITAT GLAZING

Atualmente design diferenciado é chave

para novos projetos na Construção

Civil Assim, adesivos dupla face se

tornam um grande alinhado nessa área,

pois substituem parafusos e rebites,

garantido excelente poder de adesão

com alta durabilidade Criatividade.



Saint-Gobain NORBOND® 2163F é um adesivo Acrílico Dupla Face Branco com uma incrível propriedade 

de adesão.  Este adesivo foi desenvolvido para aplicação em fachadas de ACM com até 3 pavimentos de 

altura, possuindo ótima  conformabilidade e uma longa durabilidade de adesão.

A 2163F foi especialmente desenvolvida para proporcionar as seguintes características:

• Ótima Conformidade e Alongamento;

• Alta Resistência ao Intemperismo (Raios UV, umidade e alta temperatura);

• Excelente performance em T-Block e Shear Dinâmico;

• Ótima característica de Shear Estático;

• Adesão durável mesmo em altas temperaturas;

NORBOND   2163F 

Adesivo Acrílico Dupla Face Branca

®

Para fixação de revestimentos  arquitetônicos de ACM em  fachadas até 3 pavimentos.APLICAÇÕES:

HABITAT ACM

NORBOND  FA1500-3BI®

Adesivo Acrílico Dupla Face Cinza

Saint-Gobain NORBOND® FA1500-3BI é um adesivo Acrílico Dupla Face Cinza com uma incrível 

propriedade de adesão.  Este adesivo foi desenvolvido para aplicação em fachadas de 

comunicação visual com alumínio composto (ACM),  possuindo ótima conformidade e uma longa 

durabilidade de adesão.

A FA1500-3BI foi especialmente desenvolvida para proporcionar as seguintes características:

•Ótima Conformidade e Alongamento;

•Alta Resistência ao Intemperismo (Raios UV, umidade e alta temperatura);

•Ótima característica de ShearEstático;



ÓTICO

Fita Acrílica Dupla Face Cinza com Reforço de Poliéster

Saint-Gobain NORBOND 37512BP é um adesivo acrílico dupla face cinza 

com reforço de poliéster que possui incrível propriedade de adesão. 

É indicada para conformação de lentes no segmento óptico.

A fita 37512BP foi especialmente desenvolvida para proporcionar as 

características abaixo:

• Ótima Conformidade e Alongamento ideal para a aplicação

• Alta Resistência ao Intemperismo (UV e alta temperatura)

• Excelente performance em T-blocke Shear Dinâmico

• Adesão durável mesmo em altas temperaturas

NORBOND   37512BP
®



NORBOND® é a marca registrada de todos os adesivos e fitas SAINT-GOBAIN.

São materiais produzidos com a mais alta tecnologia. Na gama de produtos

NORBOND® temos configurações flexíveis, com variações de tipo de adesivo,

carregador e liner.

NORSEAL® é a marca registrada das espumas de vedação SAINT-GOBAIN, sejam

elas de PVC, Silicone ou Poliuretano. As espumas têm variações de densidade,

espessura, dureza e outras características que conferem ao usuário uma infinidade

de aplicações com alta qualidade. Essas espumas podem ou não ter face adesivas,

seja com adesivo acrílico, butílico ou de silicone.
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