ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Adesivo PVA , é um adesivo à base de poliacetato de vinila
em dispersão aquosa.
-

Observação: A pressão aplicada deve ser em função do
tipo de madeira. Não ultrapassar 5 minutos o tempo em
aberto para montagem.
4) Para o máximo desempenho aguarde 24 horas.

Tecnologia base d´água
Baixo odor
Alta viscosidade
Fácil aplicação/uso

Indicado
para
uso
profissional
com
secagem
TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. Apresenta alto grau de
aderência e resistência, onde se requeira melhor
desempenho de colagem em uma grande variedade de
materiais, como:
MADEIRAS DE MÉDIA E BAIXA DENSIDADE / MDF /
COMPENSADOS / AGLOMERADOS / LAMINDADOS /
PAPEL / PAPELÃO / CARTOLINA / COURO / CORTIÇA /
TECIDOS / materiais porosos em geral
* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes
(PTFE), superfícies siliconadas.

PROPRIEDADES
Viscosidade
Brookfield
RVT
(20rpm, Spindle 05, 25ºC) cPs
(mPa.s):
3

8.000 – 13.000

Cura Funcional (hora):
Cura Total (hora):
Odor:
pH 25ºC

1,00 – 1,08
Líquido Branco
Transparente e flexível
20 – 40 madeira
01 – 05 papel
2–4
24
Leve e característico
4,0 - 5,0

Teor de Sólidos (%):

30 - 35

Densidade 25ºC (g/cm ):
Aparência:
Aspecto de película:
Cura Inicial (min):

Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar um pano
com água.
Para informações sobre segurança no manuseio solicite a Ficha de
Segurança do Produto (FISPQ).

Rendimento: Montagem 160 a 200 g/m²; Laminação 100 a
150 g/m².
EMBALAGENS
0,5kg, 01kg, 50kg
ARMAZENAGEM
Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Este
produto deve ser armazenado entre 5 e 30ºC, em ambiente
seco, ventilado e longe de intempéries. Após o uso feche a
embalagem hermeticamente
A validade do produto é de 24 meses a partir da data de
fabricação.
OBSERVAÇÕES
As informações e recomendações contidas neste certificado
são resultados obtidos em Laboratórios e tem a finalidade de
informar sobre nossos produtos, entretanto não assumimos
responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não
pode controlar todas as condições de utilização. As
empresas devem confirmar tais resultados com seus
próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem
que um determinado produto seja apropriado para a
aplicação desejada.

MODO DE USO
1) As superfícies a serem coladas deverão estar limpas,
planas e secas, com baixo teor de umidade (máximo 12%).
2) Aplique o adesivo então somente sobre uma das
superfícies juntando-as imediatamente (utilizar o bico
aplicador, pincel, rolo, etc que preencha toda superfície).
3) Mantenha a peça sobre pressão até a secagem o adesivo
(cura inicial)
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