Cascola lança solução para a fixação de cuba e espelho e
promove interação entre os visitantes da Feicon Batimat
Celular gigante com acesso ao aplicativo de Cascola em tempo real e
demonstrações de aplicação em banheiro ambientado são destaques da marca
no evento
A Cascola, marca multissolução em adesivos e selantes, apresenta durante a
21ª Feicon Batimat o Cascola Monta & Fixa Montagem Cuba & Espelho,
produto desenvolvido para suprir a demanda por uma solução ideal para a
fixação de cubas e espelhos com qualidade e acabamento perfeito. Os
visitantes podem conferir demonstrações de aplicação deste e de outros
produtos da marca em um banheiro ambientado. O evento ocorre entre 10 e 14
de março, no Pavilhão de Exposições Anhembi, em São Paulo.
No estande de Cascola, é possível acessar em tempo real o Aplicativo
Cascola, por meio de um celular gigante. A plataforma interativa foi
desenvolvida para oferecer ao público profissional informações técnicas e dicas
de aplicações da linha Cascola em necessidades variadas, por meio de tablets e

smartphones.

“O aplicativo é de fácil compreensão, capaz de orientar o profissional na
escolha do produto ideal em tempo real, ou seja, na hora da compra ou
durante a elaboração de um orçamento. Após conhecer a ferramenta, a ideia é
que o profissional siga utilizando-a”, ressalta Luiz Felipe Pateo, gerente da
marca Cascola.
Para facilitar a compreensão dos visitantes durante o esclarecimento de dúvidas
de aplicação ou de performance dos produtos, Cascola preparou um banheiro
ambientado que demonstra o uso das soluções da marca. “O objetivo é
demonstrar na prática a eficiência, força e resistência dos nossos produtos em
situações reais como a fixação de cuba e espelho, a vedação de box, fixação de
acessórios ou ainda durante o acabamento de vasos sanitários”, ressalta Pateo.
Lançamento. A Cascola apresenta Cascola Monta & Fixa Montagem Cuba
& Espelho, adesivo de montagem exclusivo para a fixação de cubas e
espelhos. A alta performance é possibilitada pela exclusiva tecnologia Flextec®,
desenvolvida pela Henkel, que torna a solução muito mais flexível, com agarre
inicial, vedação imediata e alta força de colagem. Sem conter solventes em sua
formulação, Cascola Monta & Fixa Montagem Cuba & Espelho não agride ou
danifica materiais sensíveis como o espelho. Além de ser multifuncional, o
produto é multimaterial e possui cura rápida sem encolher, sem rachar e sem
amarelar.

O produto pode ser aplicado até mesmo em superfícies molhadas, sem formar
bolhas, tornando o trabalho mais rápido e prático. Cascola Monta & Fixa
Montagem Cuba & Espelho já está disponível em lojas de materiais de
construção e home centers de todo País.
Produtos consagrados. A marca Cascola destaca também outros importantes
produtos de seu portfólio, demonstrando a performance e a eficiência de
colagem de cada um. Esse é o caso do Cascola Flextec FT101, a solução
multifuncional Faz Tudo, que une características de selante e adesivo e, por
isso, elimina a necessidade de compra de diferentes produtos para aplicações
variadas como estancamento de trincas e vazamentos, colagem de materiais e
vedação. A solução é certificada com o Selo SustentaX, que atesta os produtos
ideais para construções verdes e atende à norma LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), sistema internacional de certificação e orientação
ambiental para edificações, de responsabilidade do GBC (Green Building
Council).
A linha de adesivos de montagem Cascola Monta & Fixa também estará
presente, assim como Cascola Espuma Expansiva. Cascola Monta & Fixa conta
com duas versões: PL 500 Interior, indicado para ambientes internos por ser
um produto à base d’água e sem solventes, e PL 600 Exterior, que pode ser
utilizado também em áreas externas, ideal para lajotas descoladas na beira da
piscina ou para a fixação do número de identificação da casa. O Cascola
Espuma Expansiva, selador à base de poliuretano, por sua vez, possui
propriedades adesivas e poder de vedação em diversas superfícies, indicado
para o preenchimento de espaços, instalação de portas e janelas. O diferencial
está na cura total do produto em até quatro horas e por expandir três vezes o
seu volume inicial, rendendo até 30 litros, com acabamento que garante uma
estrutura uniforme e resistente.
Também pertencente à multinacional alemã Henkel, a marca Loctite, líder
mundial em adesivos de alta performance, possui espaço reservado no estande
de Cascola, onde destaca produtos multiuso e ideais para a colagem dos mais
diversos materiais. Esse é o caso da linha Super Bonder, disponível nas versões
Original, Precisão e Power Flex, além do tradicional Durepoxi.
Serviço:
Feicon Batimat - 10 a 14 de Março
De terça a sexta-feira, das 11h às 20h e no sábado, das 9h às 17h
Pavilhão de Exposições Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana - SP
Estande da Cascola na Feicon: G598
Sobre a Cascola
Reconhecida como multissolução em adesivos e selantes, a Cascola possui um
portfólio completo de produtos voltados para o profissional. A marca possui a
linha de adesivos de contato sem Toluol, mais amigável ao consumidor e ao
meio ambiente, nas versões: Cascola Tradicional sem Toluol, Cascola Extra Sem
Toluol e também a versão Cascola Base D’Água; além das linhas Cascola Monta
& Fixa (adesivos de montagem que substituem a utilização de pregos e
parafusos), Cascola Flexite (selantes para diversos tipos de substratos e

aplicações), Cascola Flextec (selante e adesivo com tecnologia exclusiva) e
Cascola Espuma Expansiva (sela, preenche e isola). A Cascola tem também a
linha Cascorez, adesivos de PVA à base d’água que estão disponíveis nas
seguintes versões: Cascola Cascorez Extra, Cascola Cascorez Universal, Cascola
Cascorez Secagem Rápida, Cascola Cascorez Porcelana Fria, Cascola Cascorez
Cola Taco, Cascola Cascorez Cola Madeira.
Sobre a Feicon Batimat
Realizada pela Reed Exhibitions Alcântara Machado, a Feicon é o principal Salão
da Construção da América Latina e apresenta a cada ano, inovações e
tendências deste setor. Com visitação extremamente qualificada o evento fazse um ambiente propício para realização de negócios, networking com grandes
profissionais e marcas do setor da construção civil e principalmente a
disseminação de novos produtos e serviços. Simultaneamente à exposição, a
Conferência Feicon Batimat traz apresentações técnicas de profissionais
internacionalmente reconhecidos, especialistas em diversas áreas da construção
civil, arquitetura e meio ambiente. O público é composto por engenheiros,
arquitetos, projetistas, orçamentistas, designers e demais profissionais
envolvidos com obras e projetos em construtoras, incorporadoras, indústrias em
geral e órgãos públicos. Para outras informações: http://www.feicon.com.br/
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