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A Comercial Antonio Carvalho é uma empresa líder nos segmento Automotivo, Industrial,
Naval e Construção Civil. Atuando na distribuição atacadista e varejista de produtos de
marcas renomadas, fabricados pelas melhores empresas nacionais e internacionais.

Nascemos da necessidade de distribuir produtos de qualidade para nossos parceiros,
priorizando excelência e comprometimento. 

Mesmo sendo uma das empresas mais jovens neste segmento, nos destacamos pela nossa
filosofia de trabalho, qualidade nos serviços oferecidos e atendimento diferenciado
conquistado ao longo de mais de 20 anos, fruto da experiência obtida na atuação dos
segmentos referidos.

A CAC se orgulha em poder compartilhar da sua vivência nos segmentos atendidos.

Nossa história
SETOR AUTOMOTIVOCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

Saiba mais

http://cacarvalho.com.br/a-empresa/


Este é um setor que exige precisão e segurança, visto que muitas peças e equipamentos são
revendidos para empresas de peças automotivas e devem preservar a qualidade. Sabendo
disso, a CAC disponibiliza o melhor em produtos do setor automotivo para empresas do
segmento.

Conheça alguns parceiros da CAC:

entre tantas outras que fazem parte do nosso portfólio.

Setor Automotivo 
ÍNDICE

SETOR AUTOMOTIVOCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Pensando em oferecer o melhor para o

segmento automotivo, a CAC está

disponibilizando seu catálogo de produtos

para linha automotiva. Nele, estão inclusos

produtos referência no mercado que são

revendidos pela CAC.

Confira os renomados produtos que fazem

parte da nossa linha automotiva!

SETOR AUTOMOTIVOCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Reparação
Automotiva

AUTOMOTIVO

REPARAÇÃO AUTOMOTIVACATÁLOGO DE PRODUTOS - 



REPARAÇÃO AUTOMOTIVACATÁLOGO DE PRODUTOS - 

KRAFT E SEMI KRAFT PAPERCAR

O papel para mascaramento automotivo consiste
em proteger áreas que não serão pintadas contra
a impregnação da pulverização. O semi kraft é a
linha mais ecológica de papel, e a linha kraft é a
mais nobre. Disponível nas larguras 120, 90, 60, 45
e 30 cm.

Reparação
Automotiva



WATERPROOF PU FIX

É considerado um adesivo multiuso, pois adere a diversos
tipos de materiais com alta performance como concreto,
pedras, madeiras, mármores, cerâmicas, vidros, alumínios,
ligas metálicas entre outros.

SIKAFLEX FIX

É um selante de poliuretano monocomponente multiuso para selagem e calafetação, que cura
com a exposição à umidade atmosférica. Pode ser utilizado em vários substratos e tem boas
propriedades de acabamento.

REPARAÇÃO AUTOMOTIVACATÁLOGO DE PRODUTOS - 



TROCA DE VIDROSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

SIKAFLEX 256

Adesivo poliuretano monocomponente, utilizado na troca de vidros automotivos ou para
colagem de para-brisas. Resistente as condições climáticas e temperaturas mais altas.

SIKAFLEX 501

Adesivo de poliuretano híbrido monocomponente, baseado na tecnologia de polímeros
terminados em silano (STP), formando um elastômero durável ao entrar em contato com a
umidade atmosférica.



POLIDORES DA 3M

Pode ser utilizado em repinturas automotivas, mas também é indicado para
todos os tipos de tintas e vernizes. 

REPARAÇÃO AUTOMOTIVACATÁLOGO DE PRODUTOS - 

DISCOS E LIXAS NORTON

Material de superfície abrasiva composta geralmente por minerais, frequentemente
utilizado para lixar e polir metais, madeira, entre outros. Sua granulação varia de 16 a
3000, que se refere ao número de grãos de areia por centímetro quadrado. Quanto
maior a granulação, mais fina ela é.



SIKA PRIMER + 206 G+P

É um primer líquido utilizado para melhorar
a adesão do vidro, com tinta cerâmica e
superfícies pintadas.

Troca 
de Vidros

TROCA DE VIDROSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



SIKAFLEX 256

Adesivo poliuretano monocomponente, utilizado
na troca de vidros automotivos ou para colagem 
de para-brisas. Resistente as condições
climáticas e temperaturas mais altas.

SIKAFLEX TITAN

 O Sikaflex® Titan Solo é um adesivo de poliuretano
monocomponente, utilizado na troca de vidros
automotivos, consistente, que cura quando em
contato com a umidade atmosférica, formando 
um elastômero durável. Líder na categoria.

TROCA DE VIDROSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



SIKA TACK DRIVE

Adesivo poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos, com
aplicação sem primer e rápida liberação do veículo, não condutivo, oferece qualidade
combinada com segurança.

WATERPROOF PU 55

Adesivo a base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de
vidros automotivos sem a necessidade de primer. Recomendado para
ser utilizado na colagem e fixação de vidros e parabrisas automotivos
no mercado de substituição. Este produto é recomendado para ser
utilizado por profissionais capacitados.

TROCA DE VIDROSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



ARAMES DE CORTE

Trançado ou Quadrado: Produto utilizado para corte 
do adesivo, (cola do vidro), entre o vidro e a carroceria 
fazendo o movimento de serra-serra. Produzido em aço.

APLICADORES PARA TUBO E SACHÊ, MANUAIS 
E PNEUMÁTICOS

Os aplicadores para tubo e sachê são utilizados na instalação 
de vidros, incluindo mais precisão, qualidade e conforto.

Troca 
de Vidros

TROCA DE VIDROSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



VENTOSA DUPLA ARTICULADA METAL

Ideal para remoção e movimentação de vidros automotivos, ou vidros
que apresentam curvas.

VENTOSA DUPLA ARTICULADA PLÁSTICA

Ideal para remoção e movimentação de vidros automotivos, 
ou vidros que apresentam curvas.

TROCA DE VIDROSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Blindagem

AUTOMOTIVO

BLINDAGEMCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Manta

Manta

BLINDAGEMCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

SIKAFLEX TITAN

O Sikaflex® Titan Solo é um adesivo de poliuretano
monocomponente, utilizado na troca de vidros automotivos,
consistente, que cura quando em contato com a umidade
atmosférica, formando um elastômero durável.



Manta FITA CREPE

Possui boa flexibilidade, boa resistência a solventes e
não deixa resíduos. Suporta exposição à temperatura
de 90°C por um tempo de 1 hora, ou a 120°C por 30
minutos.

BLINDAGEMCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

SIKAFLEX FIX

Selante de poliuretano monocomponente multiuso para juntas, que cura
com a exposição à umidade atmosférica. Pode ser utilizado em vários
substratos e tem boas propriedades de acabamento.



Furgões e
Veículos
Especiais

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

AUTOMOTIVO



SIKAFLEX 256

Adesivo poliuretano monocomponente, utilizado na troca de vidros
automotivos ou para colagem de para-brisas. Resistente as condições
climáticas e temperaturas mais altas.

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

SIKAFLEX 265

É um adesivo elástico monocomponente para colagem e vedação de juntas para
aplicações de vidros em veículos comerciais. Sua excelente resistência às intempéries
torna-o muito adequado para uso em juntas externas. É compatível com o processo de
colagem sem primer preto da Sika.



SIKA PRIMER + 206 G+P

Utilizado para melhorar a adesão do vidro, com tinta cerâmica e superfícies pintadas.

VENTOSA DUPLA ARTICULADA METAL

Ideal para remoção e movimentação de vidros automotivos, ou vidros que
apresentam curvas.

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



VENTOSA DUPLA ARTICULADA PLÁSTICA

Ideal para remoção e movimentação de vidros automotivos, ou vidros que
apresentam curvas.

APLICADORES PARA TUBO, MANUAIS E
PNEUMÁTICOS

Os aplicadores para tubo e sachê são utilizados na instalação de vidros,
incluindo mais precisão, qualidade e conforto.

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Troca 
de vidros

WATERPROOF PU 55

Adesivo a base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de
vidros automotivos sem a necessidade de primer. Recomendado
para ser utilizado na colagem e fixação de vidros e parabrisas
automotivos no mercado de substituição. Este produto é
recomendado para ser utilizado por profissionais capacitados.

ARAMES DE CORTE

Trançado ou Quadrado: Produto utilizado para corte 
do adesivo, (cola do vidro), entre o vidro e a carroceria
 fazendo o movimento de serra-serra. Produzido em aço.

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Selagem 
e colagem
Carrocerias

WATERPROOF PU FIX

É considerado um adesivo multiuso, pois adere a
diversos tipos de materiais com alta performance como
concreto, pedras, madeiras, mármores, cerâmicas,
vidros, alumínios, ligas metálicas entre outros.

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



SIKAFLEX 501

Adesivo de poliuretano híbrido monocomponente, baseado na
tecnologia de polímeros terminados em silano (STP), formando
um elastômero durável ao entrar em contato com a umidade
atmosférica.

SIKAFLEX FIX

Selante de poliuretano monocomponente multiuso para juntas, que cura
com a exposição à umidade atmosférica. Pode ser utilizado em vários
substratos e tem boas propriedades de acabamento.

Selagem 
e colagem
Carrocerias

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



FITA CREPE

Possui boa flexibilidade, boa
resistência a solventes e não
deixa resíduos. Suporta
exposição à temperatura de
90°C por um tempo de 1
hora, ou a 120°C por 30
minutos.

WATERPROOF
UNIVERSAL

Selante elástico,
monocomponente, à base 
de poliuretano que cura com 
a umidade do ar, sendo
recomendado e adequado
para juntas de movimentação
e conexão. É adequado para
uso geral em juntas de
movimentações e conexões
em diversos tipos de colagens.

FURGÕES E VEÍCULOS ESPECIAISCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

LIXAS NORTON

Material de superfície abrasiva
composta geralmente por minerais,
frequentemente utilizado para lixar 
e polir metais, madeira, entre outros.
Sua granulação varia de 16 a 3000,
que se refere ao número de grãos 
de areia por centímetro quadrado.
Quanto maior a granulação, 
mais fina ela é.



Viação e
Implementos
rodoviários

VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

AUTOMOTIVO



VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

SIKAFLEX 256

Adesivo poliuretano monocomponente, utilizado na troca
de vidros automotivos ou para colagem de para-brisas.
Resistente as condições climáticas e temperaturas mais
altas.

SIKAFLEX 265

É um adesivo elástico monocomponente para colagem
e vedação de juntas para aplicações de vidros em veículos
comerciais. Sua excelente resistência às intempéries 
torna-o muito adequado para uso em juntas externas. 



WATERPROOF PU 55

Adesivo a base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de vidros
automotivos sem a necessidade de primer. Recomendado para ser utilizado na
colagem e fixação de vidros e parabrisas automotivos no mercado de substituição.
Este produto é recomendado para ser utilizado por profissionais capacitados.

VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

VENTOSA DUPLA ARTICULADA PLÁSTICA

Ideal para remoção e movimentação de vidros automotivos,
ou vidros que apresentam curvas.



SIKA PRIMER + 206 G+P

É um primer líquido utilizado para
melhorar a adesão do vidro, com tinta
cerâmica e superfícies pintadas.

VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



SIKAFLEX FIX

Selante de poliuretano monocomponente multiuso
para juntas, que cura com a exposição à umidade
atmosférica. Pode ser utilizado em vários substratos
e tem boas propriedades de acabamento.

SIKAFLEX 501

Adesivo de poliuretano híbrido monocomponente,
baseado na tecnologia de polímeros terminados em
silano (STP), formando um elastômero durável ao entrar
em contato com a umidade atmosférica.

VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



WATERPROOF PU FIX

É considerado um adesivo multiuso, pois adere a diversos tipos de
materiais com alta performance como concreto, pedras, madeiras,
mármores, cerâmicas, vidros, alumínios, ligas metálicas entre outros.

VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 

DISCOS E LIXAS NORTON

Material de superfície abrasiva composta geralmente por minerais, frequentemente
utilizado para lixar e polir metais, madeira, entre outros. Sua granulação varia de 16 a
3000, que se refere ao número de grãos de areia por centímetro quadrado. Quanto
maior a granulação, mais fina ela é.



FITA CREPE

Possui boa flexibilidade, boa resistência a solventes e não deixa resíduos. Suporta
exposição à temperatura de 90°C por um tempo de 1 hora, ou a 120°C por 30
minutos.

PAPEL DE MASCARAMENTO

O papel para mascaramento automotivo consiste em proteger áreas que não serão
pintadas contra a impregnação da pulverização.

VIAÇÃO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSCATÁLOGO DE PRODUTOS - 



Gostou de conhecer os produtos que fazem parte da linha automotiva da CAC?
Eles estão disponíveis em pronta entrega no estoque de nossas duas unidades.
Caso precise, despachamos os produtos para todas as localidades do Brasil e
América Latina com nossa frota própria. 

Aqui, tudo é pensado para proporcionar mais experiência e qualidade. Para
solicitar um orçamento ou conhecer ainda mais sobre a CAC, entre em contato já!

Acesse nosso site:
www.cacarvalho.com.br

https://www.instagram.com/comercialcarvalho_/
https://www.facebook.com/comlcarvalho/photos/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/1166439/admin/
https://www.linkedin.com/company/1166439/admin/

