
 

 

 

Descrição

COMPOUND ADESIVO PL é um adesivo estrutural à base de epóxi, de baixa

viscosidade e pega lenta, o que possibilita a colagem de diversos materiais,

inclusive em locais de difícil acesso ou em situações que exijam adesivo com maior

tempo em aberto. 

COMPOUND ADESIVO PL possibilita a perfeita colagem do concreto novo ao

concreto velho, pois proporciona tempo suficiente para a montagem de armadura e

fôrmas e para o lançamento do concreto.

COMPOUND ADESIVO PL oferece ótima resistência a água, óleos, graxas e meios

agressivos.

COMPOUND ADESIVO PL forma uma película que promove a aderência e que não

é absorvida pelo substrato, cobrindo pequenas imperfeições da superfície.  

Características

Densidade

Componente A: 1,60 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
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Aplicação

Campos de Aplicação

- Colagem de:

. concreto fresco-concreto endurecido;

. concreto-ferro-madeira-azulejo-cerâmica-pedras-fibrocimento;

. chapas de aço.

Dados técnicos

Cura Inicial

25°C

48 Horas

Pot Life

25°C

5 Horas

Tempo máximo para colagem

25°C

6 Horas

Cura Final

25°C

7 Dias

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pó ou de partes soltas.

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

óleos. Em chapas lisa, executar jatemento de areia afim de abrir a porosidade do

material

Preparo do produto

Misturar os componentes A e B, adicionando todo o conteúdo do componente B ao

componente A. A mistura deve ser feita até o produto obter consistência

homogênea e coloração uniforme, cinza.

Aplicação

Aplicar com trincha, rolo ou pincel. 

Limpar as ferramentas logo após o uso com SOLVENTE EPOXY.
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A aplicação do concreto novo ou a colagem das peças, devem ser feitas com o

produto ainda pegajoso. No caso de secagem do produto, pode ser reaplicada uma

demão do COMPOUND ADESIVO PL sobre a anterior já seca.

Consumo aproximado

1,6 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.

Não aplicar sobre pinturas ou em temperaturas abaixo de 5ºC

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
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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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