ADESIVO DE MONTAGEM
Descrição do produto
O Adesivo de montagem é um adesivo monocomponente
à base de solvente, de alta resistência e alta viscosidade.
Possui agarre imediato, fixando rapidamente, facilitando
sua aplicação. O processo de fixação de objetos, colagem
de rodapés e montagem de móveis é feito sem sujeira e de
maneira mais prática, sem necessidade de furar, parafusar
ou pregar. Forma uma colagem de alta resistência à tração,
suportando até 50kgf/cm2 de área de colagem, além de
resistir às intempéries.
Características
• Agarre imediato.
• Produto monocomponente.
• Adesivo extra forte.
• Praticidade na colagem.
• Resistente à intempéries.
• Resiste aos raios UV.
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Alta resistência à tração, resiste a
50kgf/cm2 .
• Fixa rapidamente.
• Para uso interno e externo.
• Compatível com diversos
materiais.
• Colagem sem bagunça e sem
sujeira.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Desengraxante Universal Eco-w.
• Estilete.
• Aplicador manual.
• Luva química.

Aplicações
• Indicado para colagem de madeira, MDF, compensando,
drywall, cerâmica, concreto, metal, cortiça e uma ampla
gama de materiais.
• Colocação de rodapés, molduras.
Restrições de uso
• Não é indicado para colagem estrutural.
• Não indicado para poliestireno expandido, polipropileno
e Teflon®.
Modo de usar
• As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óleos
e gorduras.
• Corte o bico quando utilizado o tubo de 280ml e aplique
o produto em forma de cordão, pontos ou com uma
espátula dentada em uma das faces.
• Junte as faces e exerça pressão uma sobre a outra,
separando e juntando várias vezes, até que as partes não
desgrudem.
• Remova o excesso de adesivo imediatamente com um
pano úmido.
• O produto forma pele em 30 segundos
• 336g rende cerca de 6 metros lineares, com cordão de
5mm.
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ADESIVO DE MONTAGEM
Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Não reutilizar a embalagem.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do
produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com
a pele. Não ingerir.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha
de segurança do produto através do site www.wurth.com.
br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou
medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura
superior a +50°C.
• Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Base

Elastômero sintético a
base de solvente

Estado físico

Pastoso

Cor

Bege

Odor

Característico

Densidade a 20ºC

1,24 +/-0,02g/ml

Tempo de formação de pele a 20ºC

<30seg

Tempo de cura (cordão de 2mm a 20ºC e
50% de umidade relativa do ar)

24hrs

Cura Total

48hrs

Dureza Shore A (DIN 53505)

85 - 90

Resistência à tração

50kgf/cm2

Temperatura de aplicação

+5º a +40ºC

Resistência à temperatura

-2ºC a +90ºC

Qtde.
embalagem
01unidade

Conteúdo

Descrição

Código

100ml / 120g

Bisnaga

0892 110 101

280ml / 336g

Tubo

0892 110 281

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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