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VULCAN
Desde sua fundação em 1948, a Vulcan é uma das maiores
transformadoras de laminados de PVC da América Latina e
referência em tecnologia de plásticos laminados. São 68
anos de pesquisa, pioneirismo e compromisso com o
desenvolvimento de ﬁlmes, revestimentos em plásticos e
PVC, fornecendo uma ampla linha de produtos e soluções
para os diversos segmentos industriais.

Since its founding in 1948, Vulcan has been one of the
largest manufacturers of PVC laminates in Latin America
and a reference in plastics laminated technology. There
are 68 years of research, pioneering and commitment to
the development of ﬁlms, coatings in plastics and PVC,
providing a wide range of products and solutions for
several industrial segments.

A Vulcan está constantemente em busca do crescimento e
da inovação, seja em pessoas, processos ou equipamentos.
Através de todo potencial proﬁssional e desenvolvimento
tecnológico, a Vulcan se encontra hoje entre as melhores
empresas para os clientes e consumidores.

Vulcan continually seeks growth and innovation, be it
regard to people, process or equipment. Through its
entire professional potential and technological development, Vulcan is currently among the best companies for
clients and consumers.

certicado
certication

Certiﬁcado com ISO 9001 desde 1997, a Vulcan tem o
reconhecimento em todo o seu processo de produção
e em sua gestão de qualidade.
Certiﬁed with ISO 9001 since 1997, Vulcan has the
recognition throughout its production process and in its
quality management.
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celpe

CON-TACT
Uma ampla e inovadora linha de plásticos que atende às
necessidades e especiﬁcações para diversas aplicações, com
diferentes características, sejam elas técnicas ou visuais,
primando sempre pela excelência e qualidade no
desenvolvimento da melhor embalagem do mercado.

seco

A wide and innovative line of plastics that meets the needs and
speciﬁcations for various applications with diﬀerent
characteristics, whether technical or visual, always striving for
excellence and quality in the development of the best packaging
on the market.

características
characteristics
Excelente resistência e alongamento.
Excellent resistance and stretching.

Processos e ﬂuxos industriais otimizados.
Optimized industrial processes and ﬂows.

Alto brilho e transparência para valorização dos
produtos internos.
High gloss anda transparent to enrich the internal products.
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LINHA DE
PRODUTOS
PRODUCT LINE

Diversas versões e especiﬁcações técnicas para confecção de
embalagens ﬂexíveis. De alto brilho e transparência, produzido
com pó antiestático, e realça os produtos em seu interior.
Resistência de 20% a mais em seu alongamento e aceita
processos industriais como solda eletrônica, costura, impressão
em silk-screen, hot stamping e colagem.
Diﬀerent versions and technical speciﬁcations for making ﬂexible
packaging. High brightness and transparency, produced with
anti-static powder, and enhances the products inside. 20% more
resistance to improve the elongation and accepts industrial
processes such as welding, sewing, silk screen printing, hot
stamping and gluing.

celpe

Produto com alto brilho e transparência. Embobinado com papel
de Seda.O papel de Seda, geralmente, vai estampado com a
marca Vulcan, porém pode ser vendido com o papel sem
estampa. O Celpe é utilizado para fazer embalagens.
Product with high brightness and transparency. Coiled with Silk
paper.Silk paper is usually stamped with the Vulcan brand, but
can be sold with the unprinted paper. The Celpe used to make
packaging.

CELPE 0,10mm

CELPE 0,15mm

CELPE 0,20mm

CELPE 0,30mm

CELPE 0,40mm

CELPE 0,60mm
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