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MISSÃO

VISÃO

VALORES

OBJETIVOS

Aprimorar constantemente a fabricação de poliuretano rígido, atendendo as 
expectativas dos segmentos rodoviário e construção civil.

Ser reconhecido nacionalmente como um excelente fabricante de poliuretano 
rígido e adesivos.

Comprometimento e profissionalismo; 
Responsabilidade; 
Ética e confiabilidade; 
Melhoria contínua e inovação.

• Aumentar satisfação dos clientes;

• Conquistar novos clientes e fidelizá-los; 

• Manter um alto padrão de qualidade nos produto;

• Aumentar a satisfação dos colaboradores.
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A MERCOPOL

     Especializada na fabricação de placas de poliuretano rígido e adesivos, a 
Mercopol Poliuretanos, possui um parque fabril de 18 mil metros quadrados, 
localizada no município de Iomerê – SC.

    As placas de poliuretano rígido Mercopol são fabricadas a partir de um rigoroso 
processo de espumação. Os produtos obtidos são excelentes isolantes térmicos com 
elevadas propriedades mecânicas e alta rigidez. As placas são fornecidas conforme 
plano de corte solicitado pelo cliente, podendo optar por frisar as placas para melhor 
distribuição e ancoragem do adesivo. Possuímos alto controle de espessura 
assegurando a qualidade e garantindo um melhor acabamento.      

      Em 2013, buscando ser reconhecida nacionalmente a empresa firmou parceria 
com a Sulfibra Group. Atualmente a Mercopol possui uma estrutura moderna 
com equipamentos desenvolvidos para assegurar alta qualidade em seus 
produtos, uma equipe de atendimento eficiente, além disso conta com frota 
própria, o que a torna ainda mais competitiva e pontual.
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APLICABILIDADE

    A Mercopol tem compromisso com o meio ambiente, todos os produtos são 
ISENTO DE GASES causadores do efeito estufa. Pensando em reduzir, reciclar e 
reutilizar a Mercopol faz o uso de sobras de espuma rígida na fabricação de Placas 
de Poliuretano Reciclado e Ripas de Piscinas, contribuindo com a sustentabilidade 
do meio ambiente. Todos os resíduos recebem o tratamento por empresa parceira 
especializada com destinação adequada.
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SUSTENTABILIDADE

EXCELÊNCIA NA PRODUÇÃO DE ISOTÉRMICOS 
E ADESIVOS, ATUANDO EM DIFERENTES 
SEGMENTOS.

      Os produtos Mercopol são amplamente utilizados como isolantes térmicos 
nas mais variadas aplicações industriais: fabricação de furgões e carretas 
f rigoríficas, isolamentos de caixas d'água, reforços estruturais para piscinas, 
painéis destinados a diversas instalações da construção civil, isolamentos de 
ambulâncias, caminhonetes e outros veículos especiais.



TECNOLOGIA E QUALIDADE

      A Mercopol busca constantemente inovar seus produtos. Novas tecnologias são 
pesquisadas para proporcionar as melhores soluções aos clientes. Os poliuretanos 
Mercopol são produzidos com matérias-primas de excelente qualidade por 
profissionais capacitados e equipamentos modernos, afim de atender a demanda 
e as exigências do mercado. 

      A equipe de pesquisa e desenvolvimento visa a inovação tecnológica, por meio 
do desenvolvimento de fornecedores e uso de equipamentos de última geração. 
A Mercopol transforma poliuretanos que proporcionam isolamento térmico de 
excelente performance.  

      Os produtos produzidos pela Mercopol são submetidos ao controle de qualidade 
em toda sua cadeia produtiva, visando melhorias nos produtos. Com uma estrutura 
laboratorial própria, todas as matérias-primas são analisadas, visando um padrão das 
propriedades físico-químicas.         
       A inspeção ocorre no processamento do produto, por meio de técnicas que 
possibilitam adotar ações preventivas e corretivas. A empresa conta com o 
monitoramento que permite a rastreabilidade da qualidade, atendendo às 
necessidades particulares de cada cliente.    

INOVAÇÃO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

CONTROLE DA QUALIDADE

     A MERCOPOL compromete-se em produzir 
poliuretano rígido e adesivos com excelência, 
promovendo a melhoria dos processos, a fim de
 satisfazer as exigências dos clientes.
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POLÍTICA DE QUALIDADE











Iomerê/SC - Brasil  - CEP: 89558-000
Rua Ademar Mendes - Cx Postal: 11 

EXCELENTES
ISOLANTES TÉRMICOS
COM ELEVADAS
PROPRIEDADES 
MECÂNICAS

49 9 8400 2164 
49 3539-1037
49 3539-6335

comercial@mercopol.com.br
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