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Bem-vindo a  
   WEG Tintas

1
grande grupo, composto 
por 5 unidades, que atuam 
de forma integrada em 
busca das melhores 
soluções para cada cliente

De uma pequena fábrica de motores elétricos no 
interior de Santa Catarina, a WEG se tornou uma 
indústria focada em soluções eletroeletrônicas 
sinérgicas presente no mundo inteiro.
As empresas do grupo, organizadas em 
5 grandes negócios – Tintas, Motores, 
Automação, Energia e Transmissão & Distribuição 
– refletem uma verdadeira integração no 
fornecimento de soluções completas para 
qualquer segmento de mercado.

100
países em todos os 
continentes contam com a 
presença da WEG, com 
equipe técnico-comercial e 
parques fabris 
estrategicamente 
localizados

A WEG possui 15 parques fabris no Brasil: 
Blumenau, Guaramirim, Gravataí, Itajaí, Linhares, 
São José, Joaçaba, Manaus, São Bernardo, São 
Paulo, Mauá e Jaraguá do Sul - sede da empresa, 
onde conta com 2 parques fabris. Possui parques 
no exterior (Argentina, Áustria, África do Sul, 
Alemanha, Estados Unidos, México, China, Índia e 
Portugal) e conta com filiais comerciais nos 5 
continentes, garantindo presença em mais de 100 
países e empregando mais de 31 mil colaboradores.

55,2

A partir da década de 80 a WEG diversificou suas 
atividades com objetivo de oferecer soluções 
industriais integradas. Como parte desta diversificação 
surgiu a divisão de Tintas do Grupo WEG, contando 
com  unidades fabris no Brasil e na Argentina. Desde 
de seu nascimento, a WEG Tintas vem ampliando a 
sua linha de produtos para tintas industriais líquidas, 
tintas em pó, tintas para repintura automotiva e 
vernizes eletroisolantes. Hoje, a divisão de tintas do 
Grupo WEG figura entre os maiores fabricantes de 
tintas da América Latina, sendo o maior fabricante de 
tintas em pó, vernizes e resinas eletroisolantes do 
Brasil e com destacada atuação no mercado tintas 
marítimas e anticorrosivas.

mil toneladas de tintas e 
vernizes. Nossa capacidade 
anual é reflexo de um 
processo produtivo de alta 
tecnologia, o resultado: alta 
qualidade flexibilidade e 
agilidade na entrega.
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Filial: Cabo de Santo Agostinho (PE)

Filial: Pulverlux / WEG Pinturas Argentina

Filial: Mauá (SP)

Matriz: Guaramirim (SC)

Nosso Compromiso
g Agregar valor aos clientes, fornecendo produtos e  serviços competitivos internacionalmente;
g Criar continuamente valor aos nossos acionistas através de uma rentabilidade superior aos custos dos capitais investidos;
g  Motivar continuamente nossos colaboradores e criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional;
g  Ser uma empresa cidadã, participando da vida comunitária e preservando o meio ambiente.

Nossas fábricas
e filiais

Filial: Paumar, Mauá (SP)
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Tecnologia 

Os investimentos em tecnologia e treinamento da equipe são 
constantes. A WEG caminha frente às atualizações tecnológicas, 
buscando um objetivo: fabricar tintas ecologicamente corretas, 
contendo o mínimo de componentes tóxicos, preservando o 
meio ambiente, investindo em processos e máquinas de alta 
tecnologia, garantindo entrega em tempo cada vez mais reduzido 
e com alta qualidade.

Laboratório de controle  
de qualidade e corrosão

Tecnologia
e qualidade WEG

Desenvolvimento Tintas líquidas Desenvolvimento Tintas em pó

Gestão Integrada da Qualidade e Meio Ambiente

A integração das Normas ISO 9001 e ISO 14001 é a base  
do gerenciamento dos processos industriais que asseguram  
altos padrões de qualidade dos produtos com o mínimo  
impacto ambiental.

Estação de tratamento de efluentes
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WEG TINTAS LTDA. 
 

RODOVIA BR 280, KM 50, 89.270-000 - Guaramirim/SC  
 

Brasil 
 

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da  
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os 

requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma 
 

ISO 9001:2008 
Escopo de Certificação 

 

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇO 
 AO CLIENTE NOS PRODUTOS DE TINTAS LÍQUIDAS & VERNIZES,  

TINTAS EM PÓ E RESINAS & VERNIZES ELETROISOLANTES. 

Data de Início do Ciclo de Certificação: 25 de abril de 2015 

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, 
este certificado é válido até: 24 de abril de 2018 

Data de Aprovação Original: 13 de dezembro de 1993 

 
Certificado N°: BR021256  Versão: 1 Data da Revisão: 18 de maio de 2015 

 

 
 
 
 
 

   
           Certification Authority  

 Local office: Lucia Nunes - Technical Manager 
Rua Joaquim Palhares, 40, 7º e 8º Andares, Edifício Torre Sul 
Centro Empresarial Cidade Nova, 20060-080, Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

           Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de  
           Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização.            
           Para verificar a validade deste certificado, telefone para +552122069431 

 
 

WEG TINTAS LTDA. 

 
 RODOVIA BR 280, KM 50, 89.270-000 - Guaramirim/SC 

 

Brasil 
 

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da  
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os 

requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma 
 

ISO 14001:2004 
Escopo de Certificação 

 

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS  
AO CLIENTE NOS PRODUTOS DE TINTA LÍQUIDA & VERNIZES,  

TINTAS EM PÓ, RESINAS & VERNIZES ELETROISOLANTES. 

Data de Início do Ciclo de Certificação: 25 de abril de 2015 
Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, 
este certificado é válido até: 24 de abril de 2018 

Data de Aprovação Original: 22 de novembro de 2001 

 
Certificado N°: BR021258  Versão: 1 Data da Revisão: 18 de maio de 2015 

 

 
 
 
 
 

   
           Certification Authority  

 Local office: Lucia Nunes - Technical Manager 
Rua Joaquim Palhares, 40, 7º e 8º Andares, Edifício Torre Sul 
Centro Empresarial Cidade Nova, 20060-080, Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

           Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de  
           Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização.            
           Para verificar a validade deste certificado, telefone para +552122069431 

 

Estação de Tratamento de Efluentes
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Nossas marcas e produtos
A WEG está presente em diversas aplicações em variados segmentos de mercado com as marcas WEG, STARDUR e PAUMAR 
nos mercado do Brasil e América Latina e também com a marca PULVERLUX, com foco no mercado Argentino.

Desenvolvimento  
de vernizes e resinasDesenvolvimento Tintas em pó Centro de treinamento

Investimentos constantes em tecnologia para caminhar na 
vanguarda das inovações tecnológicas

Com produtos desenvolvidos para atender 
as mais diversas aplicações e segmentos 
de mercado, a WEG Tintas está presente 
em plataformas de petróleo, navios, 
usinas, estruturas metálicas, máquinas e 
implementos agrícolas, eletrodomésticos, 
equipamentos de lazer, repintura 
automotiva, implementos rodoviários e 
autopeças, móveis metálicos, espelhos, 
plásticos, vidros, luminárias, embarcações 
pesqueiras e de lazer dentre muitas outras.
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Tintas líquidas 

Máquinas e equipamentos, estruturas metálicas Fundições e siderurgias

Manutenção industrialMarítmo e offshore

Implementos rodoviários, ônibus e frotas

Implementos agrícolas

Produtos adequados a cada aplicação, com excelente rendimento e ótima proteção contra corrosão.
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WEGPOXI – primer / acabamento epóxi (amidas, aminas, alcatrão, rico em zinco, tolerantes a umidade, selador, isocianato, novolac)

WEGTHANE – primer / acabamento poliuretano (aromático, alifático, acrílico alifático, antifungo)

WEGLACK – primer / acabamento alquídico (lacas nitrocelulose, alquídicos secagem a estufa, alquídicos secagem ao ar)

WEGHIDRO - primer / acabamento hidrossolúvel (alquídicos, acrílicos, epóxi, poliuretano)

WEGCRIL – acabamento (acrílica monocomponente)

WEGZINC – primer (orgânico e Inorgânico)

WEGTERM – primer / acabamento epóxi fenólico (até 220ºC) cores;  
   primer e acabamento zinco, zinco / alumínio e alumínio silicone (até 600ºC)
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Lackpoxi 76 Wet Surface N 2680 - primer / acabamento epóxi para superfícies molhadas (atende a N 2680);
WEGPOXI 76 Edge Retention - primer epóxi para stripe coat;
WEGPOXI Wet Surface 88 HT – primer / acabamento epóxi para superfícies úmidas e alta espessura;
WEGPOXI Wet Surface 89 PW – primer / acabamento epóxi para superfícies úmidas;
WEG TAR Free 712 - epóxi livre de alcatrão (atende norma Petrobras N 2851);
WEGTAR Fast - epóxi alcatrão de hulha poliamina;
WEG TIE COAT - selador para antiincrustante;
WEG TIN Free - antiincrustante livre de estanho;
WEG Ecoloflex SPC - antiincrustante livre de estanho de auto-polimento. 

   WEGZINC 401 - shop primer etil silicado de zinco
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GALWEG 717 – promotor de aderência;
WEGPOXI Primer 717 IATE – primer epóxi de alta espessura;
WEGCRIL 513 IATE – acabamento de alto brilho;
WEGMARINE – antiincrustante de alta performance, livre de estanho
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Nobac - Sistema de revestimento antimicrobiano:
WEGTHANE 507 Nobac
WEGTHANE 509 Nobac
WEGPOXI 711 Nobac 

   WEGLACK FRA 952 / POLITHERM ANTICHAMA - tintas com efeito retardante de chamas.

Normatizadas Petrobras

Proteção Anticorrosiva 
para a Indústria

g  Refinarias de petróleo;

g  Extração de petróleo e plataformas;

g  Indústria naval; 

g  Energia Eólica e Solar;

g  Hidroelétricas e termoelétricas;

g  Processamento de produtos químicos;

g  Arquitetura e instituições;

g  Tratamento de água e efluentes;

g  Mineração, fundição e siderurgia;

g  Indústria de papel e celulose;

g  Instalações em indústrias  
         de alimentos e bebidas;

g  Indústria farmacêutica;

g  Tubulações e pipelines (oleodutos, gasodutos);

g  Fabricantes de equipamentos;

g  Estradas e pontes.

industriais e anticorrosivas

Alta tecnologia e  
soluções 
completas  
em pintura.
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Estruturas
metálicas

Naval

A WEG tem fornecido seus 
sistemas de pintura a diversos 
estrutureiros em todo o território 
nacional. Essas estruturas estão 
presentes em obras dos mais 
variados segmentos como 
estádios, shoppings, indústrias, 
aeroportos, portos, plataformas 
marítimas e refinarias.

Desde 2008 a 2013 já foram 
mais de 19 milhões de litros 
ou mais de 76 milhões de 
metros quadrados pintados.

A WEG conta com soluções 
amplas e eficazes para a área 
marítima. 
Nossos produtos atendem 
embarcações de todos os 
portes, desde o barco de 
pesca à Marinha do Brasil.
De 2008 a 2013 foram mais de 
4,3 milhões de litros de tinta  
fornecidos para este 
segmento, número que 
representa mais segurança, 
durabilidade e qualidade às 
nossas embarcações.
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Tintas para
plásticos, vidros e espelhos

Desde 1964 , a PAUMAR é uma 
empresa dedicada ao mercado de 
tintas industriais e automotivas, 
pesquisando e desenvolvendo 
produtos de alta tecnologia, com 
destacada atuação nos segmentos 
de tintas para plásticos e tintas para 
vidros e espelhos. 

Em 2012, a PAUMAR passa a fazer 
parte do Grupo WEG, como 
complementação ao portfólio da 
WEG Tintas

A linha de produtos PAUMAR - 
Grupo WEG esta disponível em 
diversas cores e acabamentos e 
conta com complementos aderentes 
e protetores para os mais diversos 
substratos como madeira , metais 
ferrosos e não ferrosos, plásticos e 
espelhos. 

Atuando, permanentemente , em 
conjunto com os departamentos de 
engenharia de seus clientes, a 
PAUMAR - Grupo WEG desenvolve 
produtos exclusivos para o mercado 
automotivo e industrial. 
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NOVAS TECNOLOGIAS 
COM ALTA QUALIDADE

A WEG Tintas - Divisão Stardur está presente 
no mercado de repintura automotiva e 
industrial, atuando em parceria com diversas 
revendas e distribuidores em todo o território 
nacional e parte da América do Sul. 

Unindo tecnologia avançada com nossa paixão 
pelo universo automotivo, a Stardur 
disponibiliza três famílias completas para todas 
as fases do processo de repintura. Possuindo 
o maior pacote de soluções para o segmento e 
produtos de todas as tecnologias (HS/MS/LS). 
 
Com fórmulas modernas e um novo conceito 
de produtos, oferecemos qualidade com alta 
performance e praticidade no manuseio. 
Atributos que fazem da marca uma das 
principais fabricantes de produtos para 
repintura automotiva do país, sendo a única 
empresa na América Latina a produzir 100% 
dos produtos no mercado nacional.

LINHA STARPERFECTION
O futuro das tintas de alto desempenho chegou. Unindo alta 
tecnologia e processos inovadores, Starperfection é uma linha 
completa em tintas, vernizes e primers com alto nível de 
cobertura, enchimento, diferencial de secagem e acabamento 
final. Recomendada para todas as etapas, os produtos com alta 
concentração de sólidos proporcionam melhor rendimento com 
alta resistência a intempéries. Com destaque para a linha Fast, 
com produtos de secagem extra rápida, alto brilho, de fácil 
aplicação e lixamento.

LINHA STARMIX
A medida perfeita entre a sua necessidade e a nossa tecnologia 
está na linha Starmix, única com 8 tecnologias disponíveis: SM, 
SMM, SML, SDP, SD, SL, SS e Alquídico. Os produtos Starmix 
oferecem uma solução completa para todas as etapas da 
repintura automotiva. Aliados a uma das melhores performances 
em tintas do mercado, nosso sistema tintométrico garante a 
qualidade da repintura com múltiplas possibilidades de pesagem 
e tecnologias em uma única mistura. 

LINHA STARCAR
Desenvolvida pelo nosso centro de pesquisa e desenvolvimento 
para atender aos clientes mais exigentes, criamos a fórmula ideal 
com a qualidade que você precisa. Os produtos Starcar 
possuem o melhor custo x benefício aliado a tradição Stardur-
WEG. São produtos prontos para uso como tintas, massas e 
complementos para repintura automotiva. Soluções completas 
com produtos e tecnologias exclusivas para aumentar a 
produtividade e reduzir os custos de reparação na oficina. 

Tintas para
repintura automotiva
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A WEG possui uma avançada tecnologia para o desenvolvimento de tintas em pó, oferecendo uma 
diversificada gama de produtos. As tintas em pó WEG são desenvolvidas nas linhas:

Epóxi indicada para uso em superfícies que não fiquem expostas a raios solares e onde seja necessária alta resistência química.

Poliéster indicada para uso em superfícies que fiquem expostas ao intemperismo contínuo.

Híbrido uma combinação de resinas epóxi / poliéster que oferece adequada resistência para ambientes internos e externos.

TINTAs EM Pó  
WEG NobAC  

As tintas WEG Nobac 
possuem propriedades 
antimicrobianas, fornecendo 
soluções confiáveis e de 
última geração para os 
casos onde higiene e saúde 
são fundamentais.

TINTAs EM Pó W-ECo 

Indicada para condições onde o 
mercado exige tintas isentas de 
metais pesados, a linha W-Eco 
R atende à diretiva européia 
RoHS enquanto que linha 
W-Eco, a NBR NM 300-3:2004 
no quesito isenção de metais 
pesados.

Politherm W-Zn
Única tinta em pó epóxi anticorrosiva do país. O Politherm 
W-Zn é um produto que apresenta alta resistência à corrosão 
em ambientes agressivos, podendo substituir a fosfatização e/
ou galvanização em certas aplicações.

Tintas em pó de baixa Cura
As tintas em pó de baixa cura são indicadas para aplicação em 
materiais onde não é possível a cura no tempo especificado 
pelas tintas em pó convencionais devido a característica do 
substrato ou processo de produção. Este produto proporciona 
maior produtividade e menor consumo de energia.

Tintas
em pó

Artefatos de iluminação e painéis elétricos Autopeças Móveis de aço, utensílios domésticos 
e eletrodomésticos

NOBAC: 
salas cirúrgicas, 

consultórios médicos 
e odontológicos.
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A WEG desenvolveu vernizes de impregnação e esmaltação de fios para atender as suas exigências, transferindo esta qualidade 
à rede de assistência técnica, revenda e fabricantes de equipamentos elétricos.

Esmalte para fios
Verniz em poliéster imida, poliamidaimida e poliuretano, possuindo alto desempenho comprovado em máquinas de aplicação com 
alta classe térmica, para aplicação em todas as bitolas de fios e nos mais variados tipos de máquinas.

Verniz de impregnação
Vernizes à base de poliéster e epóxi, com excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza, resistência química e aderência 
para motores, transformadores e geradores de baixa e alta tensão, todas as potências.

Serviço ao cliente
A WEG Tintas conta com uma ampla rede de 
serviço ao cliente e revendas espalhadas por 
todo o território nacional prontas para auxiliar o 
cliente em todas as suas necessidades.

Para a melhor aplicação dos sistemas de 
revestimentos, a WEG disponibiliza para seus 
clientes e parceiros, cursos na aplicação de 
tintas líquidas e em pó em nosso Centro de 
Treinamento de Clientes - CTC ou in company.

Vernizes e resinas
eletroisolantes
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Grupo WEG - Unidade Tintas
Guaramirim - SC - Brasil
Fone (47) 3276-4000
Mauá - SP - Brasil
Fone (11) 4547-6100
tintas@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos 
@weg_wr


