
 

 

 

Descrição

COMPOUND ADESIVO GEL é um adesivo estrutural de base epóxi, baixa

viscosidade e altas resistências em baixas idades.

COMPOUND ADESIVO GEL apresenta alta fluidez, possibilitando a sua aplicação

mesmo em locais de difícil acesso.

COMPOUND ADESIVO GEL proporciona alto rendimento e excelente aderência a

vários tipos de substratos, sendo indicado para colagem, mesmo entre si, de

concreto, ferro, madeira, pedra, etc.

COMPOUND ADESIVO GEL pode ser aplicado em superfícies úmidas, embora

não-encharcadas.

COMPOUND ADESIVO GEL possui uma reação mais rápida, permitindo assim

obter-se resistências iniciais maiores.  Por ter o catalizador à base de poliamida, 

COMPOUND ADESIVO GEL pode ser utilizado em superfícies úmidas, porém não

encharcadas.  A reação do catalizador poliamina é bastante exotérmica, sendo ideal

sua rápida aplicação e inadequado ao manter grandes volumes misturados na

embalagem. É importante o cuidado com o calor produzido pelo produto após

misturado no interior da embalagem.

Características

Densidade

Componente A: 1,50 g/cm

3

Aparência:

Componente A: consistência alta fluidez cor cinza

Componente B: líquido

Composição básica:
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Componente A: resina epóxi

Componente B: poliamina

Validade: 12 meses

Aplicação

Campos de Aplicação

- COMPOUND ADESIVO GEL é indicado para: 

. colagens;

. reparos em concreto;

. ancoragens;

. chumbamentos;

. grauteamentos especiais;

. revestimentos e vertedouros;

. revestimento de pisos industriais.

Dados técnicos

.

Consistência

alta fluidez

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e isenta de pó.

Para superfícies metálicas recomenda-se a remoção de ferrugens, incrustrações e

óleos. Em chapas lisas executar jatemento de areia.

Preparo do produto

Misturar perfeitamente os dois componentes até a obtenção de uma mistura

homogênea de cor cinza.

Aplicação

© Vedacit / Otto Baumgart - Todos os direitos reservados -  2 / 4

Phoca PDF

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.phoca.cz/phocapdf


 

Aplicar o produto com trincha, rolo ou vertê-lo no local a ser preenchido, em no

máximo, 30 minutos após realizada a mistura. 

COMPOUND ADESIVO GEL apresenta cura final em 7 dias.

Limpar as ferramentas com SOLVENTE EPOXY logo após o uso. Lavar as mãos com

água e sabão.

Consumo aproximado

1,5 kg/m²/mm de espessura

Embalagens

Galão de 5 kg (A+B)

Lata de 1 kg (A+B)

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

crianças e animais e longe de fontes de calor.

Para pisos pode-se aspergir pó de quartzo ou Filler para Compound S para deixa-los

anti-derrapante.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de PVC

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Componente A

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

© Vedacit / Otto Baumgart - Todos os direitos reservados -  3 / 4

Phoca PDF

javascript:void(null);
images/stories/produtos/embalagens/113070.jpg
images/stories/produtos/embalagens/113038.jpg
javascript:void(null);
http://www.phoca.cz/phocapdf


 

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com

óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Componente B

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com

óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Folheto

 

Vídeo

//   

 

© Vedacit / Otto Baumgart - Todos os direitos reservados -  4 / 4

Phoca PDF

javascript:void(null);
images/stories/infoteca/biblioteca/folhetos/produtos/compound_linha.pdf
images/stories/infoteca/biblioteca/folhetos/produtos/compound_linha.pdf
javascript:void(null);
http://www.phoca.cz/phocapdf

