
 

 

 

Descrição

COMPOUND ADESIVO TIX é um adesivo estrutural de alta viscosidade.

COMPOUND ADESIVO TIX não escorre, mesmo quando aplicado em superfícies

verticais.

COMPOUND ADESIVO TIX é impermeável e resistente aos óleos, às graxas e à

uma série de substâncias químicas. COMPOUND ADESIVO TIX apresenta

excelente aderência a vários tipos de substratos.

Características

Densidade

Componente A: 1,45 g/cm

3

Aparência:

Componente A: cor branca

Componente B: cor preta

Composição básica:

Componente A: resina epóxi

Componente B: poliamino-amida

Validade: 12 meses

Aplicação

Campos de Aplicação

Colagem de:
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- Concreto-concreto e concreto-ferro, madeira, azulejo, cerâmica e pedra.

- Recolocação de azulejos soltos em piscina, sem a necessidade de esvaziá-las.

- Chumbamentos.

Dados técnicos

.

Consistência

alta viscosidade

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfície deve estar seca, 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 usando, de preferência, um misturador

mecânico, até a obtenção de uma massa homogênea de cor cinza.

Aplicação

Aplicar com espátula em, no máximo, 1 hora (a 25° C) depois de realizada a

mistura.

COMPOUND ADESIVO TIX apresenta cura final em 7 dias.

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

água e sabão.

Para chumbamento de armadura em superfícies verticais é indicado aplicar o 

COMPOUND ADESIVO TIX  com a ponta do ferro, empurrando com movimentos

giratórios, a fim de retirar todo o ar confinado. Em furos de grande profundidade,

aplicar o produto com espátula na entrada do orifício e empurrar do mesmo modo,

até proceder o total preenchimento do vão entre o concreto e a armadura a ser

chumbada.  Manter a armadura sem movimentação por 24 horas.

Consumo aproximado

1,4 kg/m²/mm de espessura
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Embalagens

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.

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.

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
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Vídeo

//   
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