
 

 

KÖMMERLING – Marca Inovadora Líder 

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH, localizado em Pirmasens no sudoeste da Alemanha, é um 

fabricante internacional líder em adesivos de alta qualidade e selantes. Desde que a KÖMMERLING 

foi criada em 1897 a empresa tem sido sucessivamente pioneira no desenvolvimento de tecnologias 

novas e modernas para adesivos e selantes. Com base nas experiências de quase 120 anos a empresa 

sempre cumpre as suas mais altas exigências em termos de qualidade. Graças á nossa perícia técnica 

combinado com procedimentos de uma produção moderna somos capazes de desenvolver e 

produzir uma poderosa gama de alta performance em adesivos e selantes. O facto de um produto 

marcante em qualidade e uma força de crescimento a KÖMMERLING hoje é conhecida 

mundialmente como um fornecedor de sistema para as indústrias em vidro, transportação, 

construção, indústria e energia renovável.  

A nossa abordagem tem uma focagem central na valorização do cliente e baseia-se na inovação, 

qualidade e serviços. 

Com os seus inovadores adesivos e selantes a KÖMMERLING oferece uma sustentável e valiosa 

contribuição para a melhoria da eficiência energética, a substituição de uma fixação mecânica e para 

optimizar o produto e processo de qualidade. 

Cerca de 400 funcionários altamente motivados no local Europeu cuidam do desenvolvimento, 

produção e comercialização da nossa ampla gama de produtos. Além disse, temos filiais, escritórios 

de vendas e parceiros de vendas a representarem nos globalmente, e dão provas de um óptimo 

apoio a todos os nossos clientes mundialmente. Não menos importante esta filosofia global sendo a 

razão pela qual a KÖMMERLING tornou-se um parceiro poderoso nas últimas décadas recentes. 

Baseado num crescimento permanente a KÖMMERLING tem uma posição de liderança na disputa 

global representando a si mesmo como um inovador líder do mercado no campo de selantes para 

vidro isolante.  

 
KÖMMERLING oferece um portfólio completo de produtos - desde selantes primários até selantes 
secundários baseado em polisulfuro-, poliretaneo-, silicone- ou hotmelt, sistema térmico até a 
selantes com resistências climatéricas.  
 
Hoje a KÖMMERLING está associado ao grupo Royal Adhesives e Sealants. Esta junção criou as 

Maiores Dez empresas industriais globais em adesivos e selantes. 

 



 

 

 

Visão Geral do Produto 

 

1) Isolante Selantes de Vidro 

GD 115 

Selante termoplástico para vedantes primários (selante interno) para vidro isolante   

- Poliisobutileno 
- Humidade extremamente baixa em vapor e grau de transmissão de gás 
- Boa adesão ao vidro e barras espaçadoras 
- Também disponível com fita pré-extrusão 
- Aprovado para EN 1279 
 

PS 200 

2-parte de selante Polisulfuro vedação secundária (vedação externa) 

- Grau inferior a transmissão de vapor húmido, boa retenção de gás  
- Tolerante com mistura de proporção em deviação até ± 20%  
- Ampla variedade de adesão 
 

Ködimelt IG 

Vedação termoplástico isento de solvent (Hotmelt) para fabricação de vidro   

- Grau inferior de humidade e transmissão de gás 
- Fácil de derreter 
- Temperatura de processamento de +150 °C a +180 °C 
- Sem problemas de eliminação de resíduos 
- Nenhuma purga ou prejuízo de descarga  
 
 
GD 823 N 

1-part IG-Silicone 

- Resistência excelente a UV 
- Alta resistência à temperatura de -40 °C to +140 °C 
- Adesão ampla alcançada  



 

2) Envidraçamente Estrutural 

GD 920 

2-parte Silicone como vedante secundário para fabricação de vidro isolante em sistemas 

mecanicamente suportadas 

- Alta resistência 
- Alto módulo 
- Para processamento automatizado 
- Para todos tipos de IG em construção de fachada 
- Excelente resistência a intempéries e UV 
- Alta resistência á temperatura desde -40 °C até +150 °C 
- Requisitos atingidos da norma EN 1279 parte 2 e parte 3 
- Label ETA 08/0004 
- Label SNJF VI-VEC 
- Label CE 
 

Ködiglaze S 

2-parte adesiva do silicone para envidraçamento estrutural e aplicação do vidro isolante, também 

para sistemas não suportados 

- Alta resistência mecânica e elasticidade 

- Alto modulo 

- Sistema de cura neutro 

- Excelente resistência a intempéries e UV 

- Para processamento automatizado 

- Alta resistência á temperatura desde -40 °C até +150 °C 
- Requisitos atingidos da norma EN1279 parte 2 e parte 3 

- Label ETA 08/0286 
- Label SNJF VEC and VI-VEC 
- Label CE 

 

GD 826 N 

1-parte Silicone ao Selante Tempo 

- Para vedação de fachadas, vidros inclinados e vidros telhados 

- Excelente resistência a intempéries 

- Excelente resistência a UV  

- Elástico com alta capacidade de movimento 

- Cura neutra e sistema inodoro 

- Requisitos atingidos da norma DIN 18545 

- Atinge os maiores requisitos da DIN 18545, parte 2, grupo E 

- Compatibilidade provada com a KÖMMERLING SG-Silicones de acordo com ETAG 002 

 

 



3) Material Composto 

Ködiguard UV 

 Cura UV um composto de um elenco de resina para fabricação de vidro laminado principalmete com 

som de isolamento e propriedades inbidoras de assalto 

- Temperatura de trabalho a partir de +150 °C até +180 °C 
- Sem perda de materiais, sem desperdício 
- Sem lavagem ou purga necessária 
 
 
Ködiguard UV-HS 
 
Elenco resina transparente de um componente para a fabricação de vidro compósito com as 
características distintas de resistência atacante. 

- Projectado com uma tensão de tracção superior para produtos que exigem ataque manual e 
resistência balística  

- A cura é efectuada por radiação UV 
 
Ködiguard PC 
Alto sistema de resina de poliuretano de dois componentes de engenharia para a produção de 
policarbonato laminado / peças de vidro laminado  

-     Para a produção de vidros de segurança para máquinas industriais e projectos de vidros    
resistentes á prova de bala 
- Boa adesão a um policarbonato e vidro  
- Sistema de cura em temperatura ambiente 

 
 
 
 
 
 

                                       

 


