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UM POUCO SOBRE A ADRIFEL

A ADRIFEL COMERCIAL ATACADISTA é uma 

 empresa atacadista e varejista, com sede

em Curitiba e presente há mais de 25 anos

no mercado, com diversas soluções para

facilitar o seu dia a dia.

SOBRE NÓS



25 ANOS DE
ATUAÇÃO

 

 DESDE 1995

 



COLAS QU ÍMICAS

Adesivos instantâneos, selantes e

vedantes, silicones, PU, travas químicas.

CASA E DECORAÇÃO

Artigos e produtos para casa, itens de

organização, lazer, entre outros.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Produtos para Marmoraria, Vidraçaria,

Calheiros, Serralheiros, entre outros.

INDÚSTRIAS

Travas químicas, selantes, ferragens  e

acessórios para a indústria em geral.

MARCENARIA

Corrediças, Dobradiças, Perfis, Puxadores,

Cabideiros e acessórios em geral.

ILUMINAÇÃO

Led, lâmpadas para embutir e de sobrepor,

lâmpadas com reator, sem reator.



Nosso compromisso é entregar

produtos de alta qualidade, 

com um preço justo.
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Apresentações são ferramentas de comunicação que podem ser

usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e mais.

Apresentações são ferramentas de comunicação que podem ser

usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e mais.

COLAS ADESIVAS

Apresentações são ferramentas de comunicação que podem ser

usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e mais.

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

Uma das nossas principais linhas de

comercialização são as Colas Adesivas,

suprindo necessidades de fixações permanente e

temporárias. 

Somos o Distribuidor Oficial da Almata Química,

uma das melhores  empresas do segmento de

colas industriais, com certificação de ISO  2008.



COLAS QUÍMICAS

COLA BRANCA PVA EXTRA PROFISSIONAL 813

Adesivo multiuso à base d’água para colagem de materiais porosos em geral. Baixo

odor, alta viscosidade e fácil aplicação/uso. Indicado para uso profissional em:

madeira, compensado, aglomerado, papel, papelão, cartolina, couro, cortia tecido,

entre outros .* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes

(PTFE), superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 500 g | 1kg | 4kg | 5kg | 20kg  | 50kg

COLA PVA EXTRA FORTE 768

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão  aquosa. Alto grau de aderência

e elevada resistência. Tecnologia à base d’água, baixo odor, alta viscosidade, fácil

aplicação/uso. Multiuso, indicado para materiais porosos em geral, como: madeira,

MDF, compensado, aglomerado, papel, papelão, cartolina, couro, tecido, cortiça, entre

outros.* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE),

superfícies siliconadas. EMBALAGENS: 500 g | 1kg | 4kg | 5kg | 20kg  | 50kg



COLAS QUÍMICAS

COLA PVA ULTRAFORTE 993

Resistente à umidade e temperatura, com secagem transparente.  Sua formulação mono-

componente de entrecruzamento, confere resistência de adesão superior, com resistência

à água e a altas temperaturas (80-100°C), desde que não contínuos. Quando aplicado

corretamente, cumpre as normas EN 204/205 D3. Adesão superior, indicado  para uso

interno e externo (após curado  produto 100% transparente, aceita pintura). Indicado para

aplicações em  madeira, papelão, papel, cerâmica, couro, cortiça, gesso e materiais 

 porosos em geral. EMBALAGENS: 500 g | 1kg | 4kg | 5kg | 20kg  | 50kg

COLA PVA SECAGEM RÁPIDA

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa.  Secagem rápida, ideal para

aplicações que necessitam de uma pega rápida,  como colagem de chapas, buchas e

encaixes de peças de madeira,  portas, janelas, buchas, chapas, MDF, aglomerados,

parquetes, entre  outros. Também pode ser utilizado em papel, papelão, cartão em geral.

Alto grau de aderência e elevada resistência, tecnologia à  base d´água, baixo odor, alta

viscosidade e fácil aplicação/uso. * Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas

antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. 

EMBALAGENS:  500g | 1kg | 5kg | 20 kg | 50kg



COLAS QUÍMICAS

COLA PVA BISCUIT

Adesivo PVA formulado especialmente para a fabricação da massa de biscuit, através da

técnica da Porcelana Fria. Altamente plastificado e com agente antimofo, proporciona um

ótimo desempenho na formulação da massa. EMBALAGENS:  1kg | 5kg | 10kg | 50kg

COLA PVA SCRAPBOOK

Formulado especialmente para aplicação das técnicas de Scrapbook,  Scrapdecor,

Cartonagem e trabalhos artesanais. Adesivo de pH neutro, livre de ácido e pode ser utilizado

para colagem de fotos, gravuras, fitas, madeiras, papéis, papéis decorativos, sem manchar

e garantindo fino acabamento. O produto impede que a peça fique amarelada com o passar

do tempo. Possui excelente consistência, facilitando a aplicação e agilizando o processo de

colagem. Tecnologia à base d´água, baixo odor, alta viscosidade e fácil aplicação/uso.

EMBALAGEM:  90g



COLA HT 400  -  ALTO TACK

Adesivo/Vedante branco homogêneo, a base de MS polímero. O produto 

 cura com a umidade atmosférica, resultando em uma durável vedação de 

 borracha. Apresenta alto tack inicial, para inúmeras aplicações na

construção civil e no setor industrial, dispensando sustentação até a cura

total do produto. O produto é inodoro, neutro e livre de silicone e

 isocianatos. EMBALAGENS:  60ml  | 450g

» Colagem de Espelho e objetos em cerâmica sem

 a necessidade de suportes.

» Excelente adesão;

» Praticamente inodoro;

» Pintável com a maior parte das tintas;

» Flexibilidade permanente;

» Aplicável em interiores e exteriores;

» Isento de isocianatos e solventes.

COLAS QUÍMICAS



COLAS QUÍMICAS

COLA ISOPOR /  EVA

Indicado especialmente para trabalhos em EVA e isopor. Também pode  ser utilizado

para colagens em papel, papelão, madeira, MDF, cortiça, couro, tecido, espuma,

borracha, feltro, fotografia entre outros. Proporciona ótima colagem e “fino

acabamento”. Adesivo totalmente transparente, livre de Metanol. 

EMBALAGENS: 500g | 1kg

COLA MADEIRA

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa. Apresenta secagem

rápida, ideal para aplicações que necessitam de uma pega rápida, como na colagem

de chapas, buchas, cavilhas, encaixes de peças de madeira, portas, janelas, tacos,

parquetes, MDF, compensados, aglomerados, entre outros. Também pode ser

utilizado em papel, papelão, cartão em geral. Alto grau de aderência, elevada

resistência, tecnologia à base d´água, baixo odor, fácil aplicação/uso.* Não adere

plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies

siliconadas. EMBALAGENS: 90g | 250g



COLAS QUÍMICAS

COLA DE SILICONE

Indicada para trabalhos em EVA, isopor, feltro, cortiça, borracha, plástico, fotografia,

madeira, couro, metal, papel, papelão, tecido, espuma, entre outros. Ideal para peças

pequenas em trabalhos de acabamento, com secagem rápida e fácil aplicação. “Cola

quente fria”. Adesivo totalmente transparente e formulado com alta viscosidade

para facilitar a aplicação. Livre de Metanol. EMBALAGEM: 100 ml / 97g

COLA DE CONTATO A BASE D'ÁGUA

Produto de alto desempenho e tecnologia formulado base d’água,  não sendo tóxico à

saúde e a natureza. Possui alto teor de sólidos, o que proporciona um alto

rendimento, longo tempo em aberto e boa resistência ao calor (pode ser utilizado no

processo postforming). Por se tratar de um produto à base d’água, com baixa

viscosidade,  facilita a aplicação e elimina resíduos de cola, diminuindo o tempo de

trabalho. EMBALAGENS:  150g | 1kg | 5kg | 20kg



SILICONE BRANCO A BASE D'ÁGUA

Selante acrílico flexível, inodoro, elaborado á base de uma mistura de

dispersões acrílicas de elevada qualidade. Apresenta baixo módulo, elevada

elasticidade e pode ser aplicado em juntas e fissuras, no interior ou

exterior. Sua grande flexibilidade lhe permite boas prestações em juntas

com movimentação.

Selar, vedar e dar acabamento em móveis e junções de objetos. Este 

produto é também utilizado para enchimento de fissuras e para juntas de 

definição antes de pintura.

De fácil aplicação e remoção após seco, com excelente resistência a 

variações de temperatura e aos raios UV. Aceita os mais variados tipos 

de tintas. Aplicável em interiores e exteriores.

EMBALAGEM: 450g

COLAS QUÍMICAS



COLAS QUÍMICAS

ADESIVO ACR ÍLICO PISO VIN ÍLICO

Base acrílica em dispersão aquosa cargueada com minério inerte. Tecnologia à

based’água, isento de solventes, baixo odor, fácil uso e limpeza, sem características

tóxicas, ótima adesão. Especialmente indicado para colagem de pisos vinílicos flexíveis e

paredes do tipo PVC, carpetes e até espuma de PU sobre bases de concreto e cimentos.

EMBALAGENS:  500g | 1kg | 5kg | 20 kg | 50kg

COLA TACO

Adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão  aquosa. Indicado para colagem

de taco, parquete, madeira, cavilha,  bucha, como aditivo para massa de nivelamento.

* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE),

superfícies siliconadas. EMBALAGENS:  500g | 1kg | 5kg | 20 kg | 50kg



COLAS QUÍMICAS

COLA INSTANTÂNEA FLEX ÍVEL

Adesivo instantâneo de baixa viscosidade, indicado para  superfícies de baixa porosidade.

Formulação flexível,  apresenta boa resistência à impactos e vibrações. Excelente desempenho

de colagem em uma grande variedade de materiais,  como: metal, borracha, couro, plástico*, EVA,

viton, cerâmica, cortiça, PVC, entre outros. * Não adere polietileno, polipropileno, polímeros

fluorados / resinas  antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos

e isopor® (marca reg. Knauff Isopor Ltda). EMBALAGENS:  20g | 100g | 1kg | 20kg

COLA INSTANTÂNEA GEL

Alta viscosidadea, indicado para materiais  porosos ou absorventes. Permite maior tempo

de posicionamento por ser  mais lento. Como é em gel, é reposicionável e não  escorre,

permitindo maior flexibilidade durante a aplicação. Excelente desempenho em: madeira,

couro, plástico*, borracha, porcelana, metal, EVA,  viton, cerâmica, cortiça, cartolina, PVC,

papel, entre outros. * Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados / resinas 

 antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para  tecidos e isopor®

(marca reg. Knauff Isopor Ltda.). EMBALAGENS:  20g | 100g | 500g | 1kg | 20kg



COLAS QUÍMICAS

COLA INSTANTÂNEA ULTRARRÁPIDA

Média viscosidade (normal), para uso geral, colagem ultrarrápida, baixo odor e elevada

resistência. É o mais versátil de todos os adesivos instantâneos. Indicado para

aplicações a nível geral, como: EVA, madeira de baixa porosidade, MDF, papel, cartolina,

plástico, porcelana, tecidos, metais, couro, borracha, cortiça, compensados, PVA, granito, 

PVC, PS, dentre outros.EMBALAGENS:  2g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg

COLA INSTANTÂNEA 2  EM 1

Cola multiúso de alta performance, com elevada resistência e rapidez. Indicada para as

necessidades do dia a dia. Embalagem pensada que garante maior precisão e controle na

hora da aplicação. 2 Modos de Uso: pincel com cerdas finas e bico precisão. Baixo odor,

maior flexibilidade e resistência. Adere a materiais porosos e não porosos, como: ferro, aço,

metal, couro, madeira, plástico, borracha, porcelana, cerâmica, cortiça, cartolina, PVC, papel,

dentre outros. EMBALAGEM:  10g



COLA KIT MDF

É uma solução para a indústria moveleira. Ideal para trabalhos de colagem

em MDF, MDP, compensados, madeiras e materiais porosos em geral.

Aceita aplicação em MDF crú, melamínico e topo com topo.Indicado para

superfícies inativas, locais de grandes folgas e ambientes onde a

temperatura é inferior à 15°C, agilizando o processo de colagem.Composto

por dois componentes:

COMPONENTE A: Primer Spray para adesivos de Cianocrilato líquido.

Indicado para tornar superfícies de baixa energia e/ou inativas.

COMPONENTE B: Adesivo instantâneo à base de Cianoacrílato líquido.

Adesivo instantâneo à base de cianoacrilato de etila, mono componente, de

polimerização por ação da umidade ambiente. Alta viscosidade, indicado

para materiais porosos ou absorventes, que necessitam preenchimento de

folgas maiores.

* Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados / resinas

antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para

tecidos e isopor® (marca reg. Knauff Isopor Ltda.). 

EMBALAGEM: Componente A - 100g | Componente B - 190ml

COLAS QUÍMICAS



COLAS QUÍMICAS

FIXADOR A3640

Fixador verde para peças cilíndricas de baixa viscosidade e alta resistência a

desmontagem. Usado para unir partes cilíndricas de conexão, em situações onde se

requer resistência a temperaturas de até 204°C. Dentre algumas aplicações incluem

pinos posicionadores em radiadores, camisas em carcaças de bombas e rolamentos na

transmissão. O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na

ausência de ar e entre superfícies metálicas. EMBALAGENS:  10g | 50g | 250g

FIXADOR A3601

Fixador verde para peças cilíndricas de baixa viscosidade e alta resistência a desmontagem.

Usado para unir partes cilíndricas de conexão, em situações que exigem baixa viscosidade.

O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre

superfícies metálicas. EMBALAGENS:  10g | 50g | 250g



COLAS QUÍMICAS

TRAVA ROSCA A3271

Fixador de roscas vermelho de baixa viscosidade e alta resistência a desmontagem.

TRAVA e VEDA. Proporciona o não vazamentos e afrouxamento de elementos de fixação

rosqueados por causa de impacto e vibração. Indicado para aplicações pesadas como

prisioneiros de carcaças de  motores em parafusos e porcas que requeira resistência alta

de  desmontagem. Ideal para parafusos até M20. O produto é um adesivo anaeróbico

monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies metálicas

EMBALAGENS:  10g | 50g | 250g

TRAVA ROSCA A3243

Fixador de roscas azul tixotrópico de média resistência a desmontagem. TRAVA e VEDA.

Proporciona o não vazamentos e afrouxamento de elementos de fixação rosqueados por

causa de impacto e vibração. Indicado para parafusos entre ¼ e ¾” (6 a 20mm). Resistência

a óleos. O produto é um adesivo anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e

entre superfícies metálicas. EMBALAGENS:  50g | 250g



COLAS QUÍMICAS

TRAVA ROSCA A3277

Fixador de roscas vermelho de alta viscosidade e alta resistência a desmontagem.

TRAVA e VEDA. Proporciona o não vazamentos e afrouxamento de elementos de

fixação rosqueados por causa de impacto e vibração. Indicado para aplicações em

parafusos e prisioneiros de grande dimensão (M25 até M80). O produto é um adesivo

anaeróbico monocomponente, que cura na ausência de ar e entre superfícies

metálicas. EMBALAGENS: 10g | 50g | 250g



SEU TRABALHO VALORIZADO  COM PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE.

 

 



DIFERENCIAIS

PEDIDOS SOB ENCOMENDA

PREÇO DIFERENCIADO PARA ATACADO

Trabalhamos com grande estoque, 

mas consulte disponibilidade para pedidos maiores. 

Nosso preço é altamente competitivo, o melhor custo x benefício.

Preço especial para compras no atacado.  

ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL

Despachamos para todo o Brasil via Correios (PAC ou Sedex)

ou por transportadora.

FRETE GRÁTIS PARA CURITIBA E  REGIÃO

Para compras acima de R$ 300,00.



NOSSOS CANAIS

/ADRIFELCOME RC IA LATAC AD IS T A
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E-MAIL

TELEFONE

contato@adrifel.com.br

(41)  3154-6300

ENDEREÇO

Rua General Theodorico Gonçalves Guimarães, 1290  

Xaxim | Curitiba | Paraná | Brasil

CONTATO

SITE

www.adrifel.com.br

https://www.adrifel.com.br/






AGRADECEMOS

SUA ATENÇÃO!


