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Adesão rápida e segura para
aplicação em diversos tipos de
materiais.
Produto:
Adesivo monocomponente à base de cianoacrilato, em três tipos de
viscosidades diferentes, todas com secagem rápida e que
oferecem alta resistência à tração (variando de acordo com
substratos e folgas). Não contém solventes, não necessitam
mistura prévia e curam por ação da umidade do ambiente e das
peças a serem coladas. Especialmente formulado para colagem de
diversos substratos como metais, alguns tipos de plásticos,
borrachas, madeiras, couros, tecidos e outros. Aplica-se o produto
somente em uma das superfícies e permite que a manipulação da
peça aderida seja imediata. Oferecem facilidade de aplicação e são
econômicos.

Aplicação:
•

Limpeza das peças - Eliminar completamente a oleosidade e
outros agentes contaminantes das peças como ferrugem,
agentes desmoldantes, poeira, etc.
• O produto pode ser aplicado diretamente do frasco original.
• Aplicar o produto em uma das superfícies e unir as partes,
mantendo-as sob pressão, a fim de proporcionar maior contato
entre as mesmas, por no mínimo 30 segundos (este período varia
de acordo com o substrato a ser colado).
• Manter o frasco sempre fechado para melhor preservação do
Produto no decorrer do uso.

Antes do uso das embalagens refrigeradas recomenda-se
esperar que o produto volte a temperatura ambiente. Para não
ocorrer contaminação, a sobra de produto não utilizado não
deve ser retornada ao frasco original, misturando assim com o
produto novo.

Segurança:
A) De uso:

• Adere a pele e olhos em segundos.
• Em caso de contato com os olhos, lavar com água
morna em abundância e mantê-los úmidos e abertos,
e procurar um médico.
• Não forçar a separação das áreas epdérmicas
aderidas. A pele poderá ser descolada, de preferência
após ter sido umedecida com água morna e sabão.

Cura:
A secagem inicial ocorre entre 10 e 20 segundos, podendo este
tempo variar de acordo com o material onde o produto foi
aplicado e a folga existente entre as partes.

Armazenagem:
O produto deve ser armazenado em local frio e seco, a uma
temperatura máxima de 21 ºC para a utilização a curto prazo. Para
longo prazo de armazenagem, recomenda-se manter o produto em
ambiente seco e sob refrigeração em temperatura máxima de 8 ºC.

B)Toxidade:
• Em caso de uso contínuo do produto recomenda-se
ventilação para evitar possíveis irritações nos olhos e
mucosas das vias respiratórias, causadas pelos
vapores desprendidos.
• Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

Tabela de Especificações Técnicas
Produto

Cor

AC93
AC95
AC96

Incolor
Incolor
Incolor

Temperatura
de Trabalho
ºC
- 30 a 80
- 30 a 80
- 30 a 80

Viscosidade
Cps
2 - 10
40 - 60
90 - 110

Folga
Admitida
mm
0,05
0,10
0,15

Resistência a
Tração
Kgf/cm²
£= 150
£= 150
£= 150

Mais idéias, Mais soluções
Certificação ISO/TS 16949:2002

Tempo de Cura
Parcial
Total
Segundos
Horas
10 - 20
24
10 - 20
24
10 - 20
24

Ativador
Indicado
N
N
N
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