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SUPER COLA FIX 1

Descrição
Adesivo instantâneo universal.
Adequado para colagem de borracha, plásticos, metais, couro, madeira e outros tipos de material.

Características

Fix1 é um adesivo de contato universal de fixação rápida, à base de cianoacrilato de etil, de média viscosidade.
Transparente e incolor, embalado em tubos de 20g equipados com uma tampa de pino especial projetada para evitar o problema de entupi-
mento normalmente encontrado em outros produtos semelhantes.
A formulação utiliza ésteres de ácido cianacrílico especiais que garantem excelentes propriedades humectantes, boa fluidez e um tempo de 
fixação extremamente rápido durante a fase de aplicação.
As adesões realizadas também se distinguem pela boa resistência aos agentes atmosféricos e químicos.

Campo de uso
Particularmente adequado para a colagem de materiais plásticos, vedações dultral (para armações de alumínio), borracha, O'ring, elastômer-
os, couro, calçados, cerâmica, porcelana, metais, madeira, papelão, vidro, etc.

Instruções de uso

Certifique-se de que as peças a serem coladas estejam perfeitamente limpas de óleos, massa ou sujeira em geral.
Aplique o adesivo sobre um suporte, acople e segure as partes com pressão, sem mover, até que solidifique. 
Evite absolutamente o desprendimento forçado e o uso de ferramentas pontiagudas para não causar ferimentos nas peças.
Armazenar o produto em local fresco e seco com temperatura não superior a + 20°C.
Para melhor e/ou armazenamento prolongado, manter na frigorífico a +3/+8°C. 
Para evitar a contaminação, recomendamos não devolver qualquer produto que sobrou da aplicação para o frasco. Armazene longe de 
humidade e luz solar. 
Estabilidade de armazenamento: 12 meses a uma temperatura entre + 5 ° C e + 20 ° C.

Propriedades físicas

Natureza:
Cor:
Viscosidade:
Peso específico (g / ml):
Inflamabilidade:

Cianoacrilato de etila modificado
Transparente
25 ° C (Brookfield 20 rpm): 80-120 mPa.s
1,05
> 86 ° C

Dados técnicos

Características de polimerização. O grau e a velocidade de polimerização dependem do tipo de material e substrato usado, da temperatura 
e da humidade do ambiente.
Tempos de fixação em substratos comuns. Acoplamento X-X (material consigo mesmo):

Tempo de configuração do substrato (segundos)
Zinco 7 - 15
Aço 15 - 25
Alumínio 5 - 10
Pele 5 - 10
Cartão 4 - 8
Cerâmica 15 - 25
Tecido 15 - 25
PVC 5 - 15
Abs 5 - 15
Oak 90 - 180
Balsa 5 - 15

Propriedades do produto curado
Resistência ao cisalhamento
Aço jateado> 16 N / mm²
Alumínio gravado Chem./electr. > 11 N / mm²
Borracha de nitrilo> 12 N / mm²
Policarbonato> 11 N / mm²
Resistência à tração
Aço jateado> 18 N / mm²
Borracha de nitrilo> 6 N / mm²
Borracha de neoprene> 6 N / mm²
Borracha EPDM> 2,5 N / mm²
Temperatura de operação: -55 ° C + 82 ° C
Índice de refração n20D: semelhante ao vidro
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Formato

Bisnaga 10gr
Bisnaga 20gr
Bisnaga 50gr
Bisnaga 500gr

Embalagem 20 pcs
Embalagem 15 pcs
Embalagem 12 pcs
Embalagem 1 pcs

Código:  1071 010
Código:  1071 020
Código:  1071 050
Código:  1071 500

EAN: 8056736862285
EAN: 8056736861097
EAN: 8056736862278
EAN: 8056736862278


