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Fabricante de MATÉRIAS PRIMAS 

 Para Espumas; Adesivos e 

pinturas 
 

Fabricante 

de matéria 

prima 

Fabricante 

de colchões 

 

 

 
Consumidor 

Fabricante 

de adesivo 

Eu preciso… 



PORTARIA N.º349, DE 09 DE JULHO DE 2015 

 

Art.13. Em colagem de colchões e colchonetes de espuma flexível não se pode 

utilizar adesivos a base de solventes aromáticos ou componentes tóxicos.  

 

Art.14. Continua proibido o uso de adesivos a base de solventes aromáticos ou 

outro componentes tóxicos na fabricação de colchões infantis.   

 

FONTE:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002291.pdf 

Adesivos para colchões no Brasil 

Regulamentação de INMETRO em vigor a partir de Jul/17 

 

 



Requerimentos para adesivos de 

colchões 
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Custo competitivo 

Força de adesão inicial 

Rápido tack 

Vida útil 

Filme flexível – 

linha de colagem 

macia 

Aplicação em Spray 

Aplicação de um lado 

só 

100 g/m2 Eco label 



Colagem de colchões 

5 

Tecnologias disponíveis 

Adesivo base 

solvente 
Adesivo hotmelt Adesivo base água 

•1 componente 

• base SBR/ SBS 

• Odor 

• Requer alta 

quantidade de adesivo 

• Inflamabilidade 

• Periculosidade 

• Aplicação a aprox. 

160oC 

• Requer 

equipamento para 

fusão do adesivo –  

investimento em 

equipamento e 

manutenção 

• Custos adicionais 

de energia 

 

• 1 e 2 componentes 

• Menor quantidade 

aplicada (custo) 

• Não apresenta riscos 

à saúde 

• Sem cheiro 

• ZERO 

Inflamabilidade 

 

Substituição de ADH solvente por outras tecnologias! 



Base Solvente Base Água 

50% 

Polímero    

(sólidos) 

50% Água 

 Comparativo de tecnologias 

15-20% Polímero 

80 - 85% 

Solventes + 

Breu + resinas 

 Mais polímero, 

maior adesão 

 Maior 

rentabilidade 

(g/m2)  

 Requer menos 

adesivo 

 



Adesivos base água para colagem de 

espuma com diferentes substratos 
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Espuma     
com  

   Espuma 

Espuma 
com TNT 

Espuma 

com 

MDF Espuma     
com                  

tecido 

Espuma    
com                

couro 

Espuma 
com 

laminado Adesivo 

base 

água 

Espuma     
com      

madeira 



Beneficios económicos de los 

adhesivos acuosos (ej.colchones) 

 base solvente base água 

Consumo 

Preço/kg de 

adesivo 

     15 - 20 %    

   

R$ 10,00    

  

R$ 25,00 

 

250 - 350 g/m2      

     40 - 50 % 

      

100 - 140 g/m2     

Conteúdo  de 

polímero 

Custo por m2 de 

adesivo 

2,50 – 3,50  

R$/m2  

2,50 – 3,50 

R$/m2  

Ao avaliar o custo por rendimento e não kg, o adesivo aquoso 

apresenta competitividade com adesivo usado atualmente 

Dispersões aquosas para colagem de 

colchões 



Uma matéria-prima, diferentes 

formulações 
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Espuma x 

outros 

substratos 

Espuma x 

espuma 

1 componente - 

Baixo sólidos    

 

1 componente 

Baixo pH 

. 

Matéria-

prima 

Covestro     

Dispercoll 

C  

 

2 componentes 

Dispercoll C + Coagulante: 

CaCl2 – robusta 

. 



Adesivo de contato aquoso 
Menor custo investimento e menor consumo de 

energia 
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Propriedades 

 

Adesivo 

aquoso 
Adesivo Hotmelt 

Adesivo base 

solvente 

 

Preço/ Kg 

(em fornecimento) K   

Equipamento de aplicação  K  

Manutenção equipamento  K  

Custo energia   

Custo periculosidade   

Custo EPI  K K 



Influencia da Energia Elétrica no custo do 

adesivo 
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Consumo médio de energia por coleiro 

de hotmelt: 50000 W/h = 50KW 

 

1 coleiro – 50 KW 

 

Custo de energia: R$ 493,5/ MWH 

 

1 coleiro – 50 KW – R$ 24,5/h 

 

X 8h x 22 dias (uteis) = R$ 4312 

 

1 coleiro = aprox R$ 4312  

                            por mês 

 

Gasto de 

energia 

adicional 

com 

HOtmelt 



 

Hotmelt 

Comparação de Processo 
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Aplicação 

Produto Final 

 

Base água 

Fusão do adesivo Aplicação 

Produto Final 

- Percepção de secagem e tack inicial dependem 

da quantidade aplicada! 

- Tack inicial também varia nas diferentes 

formulações 
Considerar tempo de fusão do 

hotmelt – kg/hora 



Benefícios em toda a cadeia produtiva 
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Maior produção em 

menor tempo  

ADH Solvente: 5-8h 

ADH Aquoso: 3h 

Transporte de ADH 

solvente é mais caro que 

ADH base água 

Economia: 
• Hora homem 

• Hora máquina + 

Manutenção de 

equipamento de 

produção      

Economia de 

Investimento: 
• Seguros - risgos de 

incêndio e explosão 

• EPI especial 

• Em sistemas de 

recuperação de 

solvente, sistemas        

de incêndios) 

• Equipamentos de 

aplicação de hotmelt e 

manutenção 

Qualidade de 

colagem 

 Sem cheiro no 

produto 

Fabricante de 

Adesivos 

Fabricante de 

colchões 
Usuário do 

colchão 



Mitos dos adesivos base água 

 

 Resistência das pessoas em aplicar menor quantidade de adesivo 

 Avaliação de preço por kg de adesivo e não por rentabilidade 

 Não considerar os custos adjacentes no custo atual atual de adesivos 

solvente ou hotmelt 

 Vida útil 

 Tempo de secagem 

 Não se recomenda por mais água para melhorar o rendimento 
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Mudança de paradigmas 
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covestro.com 

Obrigada! 
helga.wysocki@covestro.com 

Covestro LATAM – Brazil 

 

Web: www.adhesives.covestro.com 
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