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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 90675436 
 
Descrição: Primário de para-brisas 
                    
 
 
  

 
Informação técnica 
Promotor de aderência para uma ligação forte. Pode ser utilizado universalmente para substratos não 
absorventes. Materiais, como vidro, cerâmica, metal e vários plásticos. 
 
Especificação 

- Primário híbrido MS incolor 
- Embalagem:                                100 ml 
- Armazenamento:                              Local seco e fresco 
- Vida útil fechado:                             12 meses, na embalagem original fechada. 
- Vida útil depois de abrir:                   2 semanas. 
- Materiais:                                        Vidro. Ainda, cerâmica, metal e vários plásticos 
- Odor:                                              Característico de solvente 
- Viscosidade:                                     Pouco viscoso 
- Aspeto:                                            Líquido, transparente 
- Densidade:                                      0.808 +/- 0.02 g/ml 
- Temperatura de trabalho inferior:      +5°C 
- Tempo de secagem:                         no mínimo, 10 minutos, máximo de 2 horas a 20°C 

 
Aplicação 

- A superfície tem de estar limpa, seca e desengordurada. 
- Aplique numa camada fina, de acordo com a superfície. 
- Tem de cumprir os tempos de secagem indicados. 
- Tem de limpar imediatamente o promotor de aderência derramado ou aplicado inadvertidamente.  
- Após secar, é muito difícil remover o promotor de aderência. Por este motivo, recomendamos 

vivamente que tape as superfícies em redor das juntas com fita.  
- Obtenha mais informações de segurança na ficha de dados de segurança e na etiqueta da 

embalagem.  
 
Produtos relacionados Colad 
Código artigo: 90673719 
Descrição: Adesivo 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 
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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. 
 
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 
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