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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 90673719 

 
Descrição: Adesivo de para-brisas 

               Polímero MS 
               (Preto) 290 ml 

                    

 

 

  

 

Informação técnica 
Polímero MS de elevada qualidade, 1 componente (1K). Adesivo permanentemente elástico, aderência 

inicial muito elevada e força adesiva elevada. Perfeitamente adequado para a ligação de para-brisas ao 

chassis do automóvel. Também para ligação de para-brisas na construção de veículos, vagões e cabinas. 
Setores da indústria dos autocarros, camiões, agrícola e de máquinas de construção. Cor Preta (290 ml). 

 
Funcionalidades e benefícios 

• Aderência perfeita, permanentemente elástico. 

• Elevada aderência inicial. 
• Ajustável. 

• Tempo de afastamento de 2 horas, 8 horas com sacos de ar. 
• Propriedades selantes muito boas. 

• Sem odor. 
• Compatível com tintas. 

• Algo resistente até +200°C para o revestimento a pó e térmico. 

 
Aplicação 

Ligação de para-brisas na construção de veículos, vagões e cabinas. Para ligações sem suporte e onde 
seja necessário um processo de trabalho rápido e contínuo. Utilizado na área de metal, tecnologia de 

plásticos para construção de equipamento e maquinaria, chassis de automóveis, vagões, construção de 

veículos e contentores. 
 

Especificação técnica 
Adesivo de polímero híbrido MS de 1 componente 

 

Cor Preto 

Embalagem 290 ml num cartucho 

Unidade de embalagem 12 unidades por caixa  

Vida útil 18 meses 

Armazenamento Lugar fresco e seco (10°C para 25°C) 

Mecanismo du cura Cura à temperatura ambiente 

Temperatura de aplicação 5°C a 40°C 

Tempo de abertura 
 

15 min. 
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 Colad_TDS_Windscreen_Adhesive_MS_Polymer_90673719_PT_v3  página 2 

Tempo de pintura Molhado sobre molhado (se processar depois de 

mais de 1 dia, reative a superfície com acetona) 

Tempo de descolagem Cerca de 5 min. 

Cozedura a 23°C / 50% de humidade relativa Após 24 horas: 3 mm. 

Após 48 horas: 4 mm. 

Alongamento de módula a 100%,  
DIN 53504 S2* 

Cerca de 1.8 N/mm2 

Alongamento até à quebra, DIN 53504 S2* Cerca de 250% 

Resistência à tração, DIN 53504 S2* Cerca de 2.8 N/mm 

Resistência   

• Boa  À água, solventes alifáticos, óleos, lubrificantes, 

ácidos inorgânicos diluídos e alcalinos 

• Não resistente Ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados 

* 23°C e 50% de humidade relativa 
 

Intervalo do substrato 

• Metais, superfícies com revestimento a pó, envernizadas, galvanizadas, anodizadas e cromadas. 

• Vários plásticos, cerâmica, vidro, betão e madeira.  

• Devido à variedade de materiais, recomendamos que efetue testes preliminares. 

 

Observações 

 

Preparação e processamento do substrato 

• Retire todo o material selante/adesivo antigo restante, utilizando métodos adequados. 
• É necessário determinar antecipadamente a compatibilidade com os materiais, revestimentos, etc. 

• Pode ser aplicado com uma pistola de calafetagem manual normal (Colad). 

• Recomendamos uma espessura de camada de 1 a 6 mm. Consoante a superfície, pode ocorrer 

expansão do material, tensão e pressão mecânica. 

• A ligação tem de ocorrer durante o tempo de processamento. 

• O adesivo que não foi curado pode ser removido com álcool para assepsia. O adesivo curado pode 

ser removido mecanicamente. 
 

Os vidros sem revestimento cerâmico devem ser limpos com álcool isopropílico ou acetona. Utilize o 
primário Colad (90675436) para promover a aderência. Em seguida, aplique o adesivo para para-brisas 

Colad. 

 
Pode ser pintado 

Devido à diversidade de vernizes e tintas, recomendamos um teste preliminar. Se aplicado em substratos 
com tinta ou estuque, tem de se respeitar um tempo de secagem suficiente para a tinta. 

 

Produtos relacionados Colad 
Código artigo: 90672658 - Descrição: Pistola de calafetamento - Pneumática 

 
Código artigo: 90675550 - Descrição: Pistola universal - Manual  

 

Código artigo: 90628373 - Descrição: Bico de aplicação de adesivo para para-brisas 
 

Código artigo: 90675436 - Descrição: Primário de para-brisas 
 

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. 
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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. 
 

Publicado por: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.pt/

