Pensar no meio ambiente e trabalhar de forma sustentável
é um desafio em que toda empresa deve pensar.
Por isso, nós, da Kemper Brasil, estamos sempre atrás de soluções para crescer
de forma responsável, sem esgotar ou agredir os recursos naturais.

Desenvolvida para diminuir os impactos ambientais produzidos por excesso de lixo e manuseio
inadequado dos detritos, a linha Eco Kempercoustic Plus é obtida por meio da reciclagem de
garrafas PET. Os produtos dessa linha oferecem vantagens como:

São produtos
reciclados e
recicláveis

Contribuem para
a obtenção de
certificações como
LEED e ACQUA.

Excelência
em tratamento
acústico e
isolamento
térmico

Pode ser que você nunca tenha ouvido falar de nós.
Não estranhe. O silêncio é a nossa principal característica.
Sem dúvida, estamos aí, viajando com você em suas férias, preservando seu
conforto em casa, no carro, no barco ou acompanhando sua última sessão de
cinema. Isso porque nossos produtos não são para serem vistos e sim notados.
Notados não pelos ruídos que geram, mas pelo os que evitam.
A Kemper Brasil traz ao mercado Brasileiro o que há de mais moderno em isolamento acústico e térmico, por isso é líder absoluto de vendas e qualidade.
Somos conhecidos pela preocupação com o meio ambiente e por buscar soluções sustentáveis, porque acreditamos que responsabilidade social é uma das
chaves para o sucesso.
Por que fazemos a diferença? Pelo atendimento ágil, o baixo custo dos produtos e respeito aos nossos clientes.
A Kemper Brasil está presente em todo território brasileiro.
Solicite-nos já uma visita.

F acilitam e agilizam o tempo
de obra, tornando o ambiente
mais saudável não só para os
operários, como para o
usuário final.

Não são agressivos ao
ser humano, dispensando
o uso de máscaras, luvas,
óculos e macacões,
para seu manuseio.
Possuem
excelente
custo-benefício.

www.kemperbrasil.com.br
+55 (11) 3675-0991
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| Ajuda para pontuação de

LAJE E CONTRAPISO

FORROS

DRYWALL

Lã de PET Kempercoustic Plus

Lã de PET Kempercoustic Plus

Lã de PET Kempercoustic Plus

Uma das grandes preocupações para qualquer construção e empreendimento são os ruídos do cotidiano. Em
casa ou no trabalho, barulhos de salto alto no piso
superior, pessoas arrastando móveis ou mesmo objetos
caindo incomodam e muito.

certificação LEED e ACQUA
| Excelente custo benefício
| Alto valor agregado
| Não solta fumaça tóxica

As construções secas, que não utilizam concreto e,

| Dispensa o uso de EPIs

portanto, não precisam de água, são uma tendência que

| 100 % reciclado e reciclável

começou nos países da América do Norte e hoje se

| Não agride o ser humano

expandem pelo mundo todo, incluindo o Brasil.

| Auto extinguível

| Não solta esporos

Com cada vez mais janelas preparadas para isolar ruídos
externos, é preciso buscar soluções para os ruídos
internos.

| Dispensa o uso EPIs
| 100 % reciclado e reciclável
| Não é nocivo ao ser humano
| Auto extinguível

essas construções precisam de um sistema de isola-

| Ajuda para pontuação LEED

mento térmico e acústico diferenciado.

Dimensões:

usa, por exemplo, sistemas de drywall, placas de gesso

Placas de 1,20 X 0,40m /
1,20 X 0,60m / 1,20 X 1,00m

acartonado ou placas cimentícia .

Consulte-nos para
outros tamanhos

Por ser um produto de alta estanqueidade, não cede
dentro da parede após um tempo de uso, podendo ser
reaproveitado posteriormente.
Kempercoustic

Ilustração de isolamento termoacústico de forro

Dimensões:
Rolo de 1,00 x 50 m
| Ajuda para pontuação de
certificação LEED e ACQUA
| Excelente custo benefício
| Não solta fumaça tóxica
| Alta estanqueidade (não cede)
| Não solta esporos
| Dispensa o uso de EPIs

entre laje e contrapiso

| Não solta fumaça tóxica

ecosustentável para esse tipo de construção, que

Tudo isso, claro , com a consciência e preocupação ambiental
que só um produto 100%
reciclado e não agressivo ao
ser humano pode oferecer.

isolamento acústico

Tendo como base estruturas de gesso , madeira ou aço,

O Kempercoustic Plus Drywall é ideal como solução

Quando utilizada entre a laje e o contrapiso, ela faz
com que os ruídos de impacto sejam minimizados.
E vale lembrar que também pode ser usado como
isolamento acústico para laminados de madeira.

Ilustração de

| Alta estanquiedade

e ACQUA

Nesse sentido, a lã de PET Kempercoustic Plus é a
melhor solução disponível no mercado brasileiro.

Kempercoustic Plus para laje e contrapiso atinge a norma NBR 15575-3:2013
no Nível de Desempenho Superior.
L’nT,w = 45dB

| Não solta esporos

| 100 % reciclado e reciclável
| Não agride o ser humano
| Auto extinguível

Em lugares de grande público, a reverberação interna
do ambiente é muito alta. Por isso, o tratamento acústico, principalmente no forro, é imprescindível para garantir
o conforto e a segurança de quem está nesse tipo de
ambiente.
A lã de PET Kempercoustic Plus – Forros é ideal para:
Indústrias | Shoppings | Auditórios | Hospitais
Supermercados | Igrejas | Restaurantes
Dimensões:
Placas de 1,20 X 0,40m
1,20 X 0,60m / 1,20 X 1,00m
Consulte-nos para outros tamanhos

Plus

Drywall

também oferece facilidade na
aplicação por dispensar o
uso de EPIs (equipamentos
de proteção individual),
gerando um ambiente
de

trabalho

mais

saudável, ajudando
assim na redução do
tempo de obra.
Ilustração de
isolamento
termoacústico entre
paredes de Drywall
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