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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 90672267 
 
Descrição: Primário de plásticos (200 ml) 
 
 

 
Informação técnica 
O pulverizador Primário de plásticos é um composto para a preparação de superfícies de plástico, 
produzido com resinas dispersas em solventes. Está cientificamente comprovado que melhora a aderência 
de produtos estruturais em materiais de plástico térmico, como PMMA, SAN, ABS, PP,PA, TPU, PVC rígido 
e CA. 
 
Características 
Aspeto: Aerossol 
Cor: Transparente, sem cor. 
Densidade: 0.86 kg/l (+/- 0.04, a 20°C (estado líquido). 
Carburante: GPL (propano/butano). 
Inflamabilidade: Extremamente inflamável. 
 
Modos de utilização 
Agitar bem antes de usar. Pulverize uma camada fina e uniforme de produto diretamente sobre as peças a 
colar, mantendo a bomba de aerossol na posição vertical. O produto facilita a subsequente aderência 
eficaz de tintas, colas e pigmentos. Aplique nas quantidades estritamente necessárias para evitar gotas e 
desperdício de produto. Aguarde, pelo menos, 5 minutos (23°C) antes de aplicar o adesivo. 
 
Nota 
Para evitar problemas de incompatibilidade, recomendamos que utilize a gama completa de produtos na 
reparação de materiais de plástico. 
 
Para utilização profissional apenas 
Leia e cumpra as instruções de segurança indicadas na etiqueta do recipiente. 
Para obter informações sobre o manuseamento, transporte, entre outros, consulte a ficha de dados de 
segurança do produto em questão. As informações incluídas no presente documento referem-se ao 
conhecimento do produto no momento de elaboração da compilação acima mencionada. Contudo, tendo 
em consideração as várias possibilidades de utilização e interferências pelos elementos que não dependem 
do fabricante, é impossível assumir qualquer responsabilidade pelas indicações mencionadas. 
  
Produtos relacionados Colad 
Código artigo: 90672258/90672259/90672240/906722412666 
Descrição: Adesivo de plástico 2K: Super rápido 30 segundos, Rápido 1.5 minutos, Rápido médio 3.5 
minutos e Lento 5 minutos. 
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Código artigo: 90672270 
Descrição: Produto de limpeza de plásticos  
 
Renúncia de responsabilidade da ficha de dados técnicos e da ficha de dados de segurança do 
material 
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. 
As informações acerca da segurança no trabalho e ambiental estão disponíveis na ficha de dados de 
segurança do material na página www.colad.co. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as 
informações. 
 
Aviso 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. O adesivo pode ser prejudicial se não for 
manuseado adequadamente. O utilizador deve evitar o contacto com a pele e os olhos e deve utilizar o 
devido equipamento e vestuário de proteção. 
 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). 
Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e 
condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade 
do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação 
específica do utilizador. 
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