Qualidade e amplo portfólio para diversos mercados
A Viapol é referência nacional no
desenvolvimento de soluções
completas e eficazes para cada
necessidade da construção civil.
Em junho de 2012, a empresa foi
adquirida pela holding norteamericana RPM International Inc..,
tornando-se uma das maiores
indústrias de soluções químicas
para o setor na América Latina. Em
seu catálogo, a Viapol possui mais
de 900 itens voltados a proteção,
conservação e valorização de
obras, além de suprir demandas da
indústria de transformação.
A Viapol atua para desenvolver e
construir ambientes seguros. Para
atender essa exigência cada vez
mais crescente, investe na
inovação, criação, soluções e
produtos. Produzindo em sua
planta em Caçapava os produtos
da marca Flowcrete, uma das
marcas líderes mundiais na
produção de pisos e revestimentos
resinados, o Flowfresh, um
revestimento
em
uretano
antimicrobiano para construções
das mais diversas finalidades. Com
o
aditivo
antimicrobiano

Polygiene, a base de íons de prata,
tecnologia exclusiva desde 2006,
cria-se uma camada de proteção
contra fungos e bactérias.
A linha Flowcrete é uma alternativa
de revestimento que reduz
integralmente os riscos de
contaminações diretas e cruzadas
nos ambientes. Os produtos
contam com tecnologia de ponta.
Além de ser o revestimento líder
de mercado em todos os
continentes, o Flowfresh é
regulamentado e aprovado pelas
mais rígidas leis de controle dos
Estados Unidos e da Europa, que
prezam por produtos altamente
qualificados, mais especificamente
em indústrias de alimentos,
bebidas e farmacêuticas, que
requerem total higiene e controle
sanitário.
A
Certificação
Internacional HACCP, sistema de
gerenciamento de Análise de
Perigos e Pontos Críticos de
Controle, fornece as diretrizes
necessárias para garantir que a
produção seja a mais segura e
higiênica possível.

Todos
os
produtos
são
desenvolvidos para atender com
eficiência todas as etapas de um
empreendimento, da fundação ao
acabamento. Inaugurada em 1990,
a Viapol é uma das maiores
indústrias de soluções químicas
para a construção civil na América
Latina, com mais de 400
colaboradores
e
120
representantes
comerciais
atuantes em todas as regiões do
Brasil.
A Viapol oferece soluções para
Construção Geral, Edificação,
Infraestrutura, Saneamento Básico
e Construção Industrial. Seu
portfólio conta com mais de 900
itens, entre eles Aditivos para
Concreto
e
Argamassa,
Argamassas de Reparo e Proteção;
Impermeabilizantes,
Insumos
Industriais, Fibras, Tratamento de
Madeira e Tintas Protetivas.

VIAPOL
(11) 2107-3400
www.viapol.com.br

