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DATASHEET

Adesivo de contato transparente, que não mancha, especialmente desenvolvido para colagens de PVC
flexível, ideal para colagem e reparo, indicado também para uso doméstico e reparos em geral, aderindo
a diversos materiais. Possui alta flexibilidade e ótima resistência à intempéries.
CARACTERÍSTICAS
Destinada ao uso doméstico e para reparos em geral
Alta flexibilidade
Ótima resistência a intempéries
Adere diversos materiais
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Colagem de PVC Flexível;
Lonas de caminhões;
Piscinas infláveis, boias de PVC flexível;
INSTRUÇÕES DE USO
Para uma boa colagem é importante que os materiais a serem colados estejam secos e isentos de
poeira e óleos ou materiais estranhos.
Aplicar com espátula dentada e/ou pincel em toda extensão e em ambas as superfícies dos materiais a
serem colados.
Aguardar um tempo de secagem de aproximadamente 2 minutos e sobrepor as peças uma sobre a outra.
Exercer pressão após a sobreposição das peças. Este adesivo possui tempo de pega (tempo em aberto)
de aproximadamente 5 minutos, dependendo da temperatura ambiente e da ventilação do local de
trabalho.
Seu tempo total de secagem se dá após 24 horas.
O máximo de resistência é desenvolvida após 7 dias de colagem.
Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho é recomendado
utilizar álcool.
CUIDADO E SEGURANÇA
Certifique-se que as superfícies estejam limpas e isentas de contaminantes.
Aplicar em área ventilada.
Manter o produto protegido de animais e crianças
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ESTOCAGEM
Manter em local coberto e ventilado (temperatura entre 18 e 30°C). Nestas condições, o produto em
sua embalagem original e lacrada tem garantia de 18 meses a partir da sua data de fabricação.
SEGURANÇA
Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as
informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.
NOTA
Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.
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