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CHAPAS DE 
ACRILICO

O acrílico, ou PMMA  é um dos termoplásticos mais nobres encontrados 
no mercado. 
Trata-se de um material transparente e rígido, que reúne características aplicáveis em diversos 
segmentos. 

Resiste ao impacto e tem boa qualidade óptica. Pode ser facilmente moldado com o calor. 
Além disso, pode ser encontrado em dois tipos principais: Cast e Extrudado. A diferença entre eles está
 no processo produtivo, que confere características ligeiramente diferentes no resultado final.

O acrílico Cast é o comercializado pela , é mais comum e o mais utilizado, pois reúne qualidades em  RM
comparação ao extrudado – principalmente para aplicações que exigem transformação da chapa. 

Possui maior facilidade de termoformagem e qualidade óptica, bem como melhor usinagem e resistência 
ao impacto moderado. Ele pode ser utilizado em aplicações diversas, sendo destaque em 
comunicação visual e sinalização. É um produto que apresenta várias cores e agrega valor à obra, 
sendo sinônimo de modernidade e sofisticação. O acrílico é comercializado em chapas. É um dos 
únicos polímeros que passa por um processo de fabricação diferente das outras chapas extrudadas.

 É possível obter as chapas acrílicas na forma Cast com o auxílio de moldes de vidro plano e rígido que é 
preenchido. Após essa etapa, suas bordas são vedadas e o molde é inserido em forno, até sua solidi-
ficação. O processo confere ao material boa transparência, resistência química (solventes) e ao impacto.

Aplicações

- Displays de produtos em geral;
- Placas de sinalização, backlights
 e frontlights (luminosos);
- Púlpitos;
- Brindes;

- Peças técnicas;
- Fabricação de móveis;
- Protetores acústicos;
- Letras de caixas;

Característica das Chapas

1,00m x 2,00m

2mm

Medida Espessura

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm

10mm

Peso

4,16kg

6,24kg

10,41kg

20,82kg

41,62kg

62,46kg

62,46kg

Vantagens

Cor

Cristal

Branco 

Leitoso

- Pode ser cortado com serra circular, 
router, plasma e corte a laser;
- Termo moldável;

- Para dobras, pode-se aquecer apenas o 
loca desejado;

- Junção da chapa é feita com cola (solvente);

- Sinalização com LED;
- Troféus;
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CHAPAS DE 
PVC EXPANDIDO

Para pintar, laminar, adesivar ou imprimir, o PVC expandido é
útil para diversos segmentos e projetos.

A chapa de PVC expandido, proporciona uma facilidade muito grande de manuseio e com ferramentas
 comuns você atinge os resultados que precisa.

Este material  já possui um acabamento superficial primoroso, com uma superfície lisa que aceita 
muito bem diversos tipos de acabamentos, podendo ser pintada, impressa, laminada ou adesivada 
como já dissemos acima, mas também aceita outros tipos de acabamentos que exija uma superfície lisa.

Outro ponto positivo para a chapa de PVC expandido é o seu peso, que após passar por um processo 
de aeragem, se tornam placas leves e podem ser trabalhadas sem grandes dificuldades.

O PVC é um polímero bastante versátil, que possui outras versões além do expandido, mas este é um
material que absorve pouca água, possui alta resistência a impacto, proporciona uma superfície 
uniforme e é muito utilizado para impressão diretamente na chapa (impressão UV) e na comunicação 
visual externa, pois permite resultados de alta fidelidade.

As placas de PVC expandido também aceita serigrafia e adesivação, além de ter uma função muito
 boa como isolante térmico e acústico, sendo muito utilizado na construção civil para esse fim.

Aplicações

- Placas de sinalização interna;
-Impressão digital;
- Displays de produtos em geral;
- Forro;

- Materiais de PDV;
- Brindes;
- Isolante térmico e acústico em construções;
- Fabricação de móveis; 

Característica das Chapas

Cor

Branco 1,22m x 2,44m

2mm

Medida Espessura Peso

3mm

5mm

10mm

20mm

30mm

4,16kg

6,24kg

10,41kg

20,82kg

41,62kg

62,46kg
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QUEM�SOMOS
Com base familiar a RM foi criada em 2016 apoiando-se 

em novas formas de administração para suprir a carência 
e agregar qualidade no mercado de Termo Plásticos, 

Coberturas e Comunicação Visual. Assim, com apoio de 
grandes fornecedores e importadoras tornou-se uma 
empresa independente atendendo a nível nacional.

Em 2017 ingressou em novas plataformas de vendas,
possibilitando o contato direto com serralheiros, toldeiros,

arquitetos e cliente final.

Hoje, visando a melhor distribuição e comodidade para os
seus clientes a RM conta com duas unidades em pontos

estratégicos na grande florianópolis, Unidade Ilha e 
Unidade Continente. Ao total são mais de 850m²  desti-
nados a área de estoque, operacional, administração e 

show rom para melhor atende-los.

A RM vive em constante busca de melhorias que possibi-
litem a diversificação dos seus produtos em materiais, 

formas e cores para sempre atender as tendências 
de mercado. 

UNIDADE ILHA
Rod. José Carlos Daux, 14750 

Vargem Pequena - Florianópolis
SC - CEP 88052-840

UNIDADE CONTINENTE
Rua Pedro Bunn, 1603

Jardim Cidade,  São José 
SC - CEP 88111-120

/rmpolicarbonatos contato@rmpolicarbonatos.com

(48) 3369-7157 (48) 99125-7157
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