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Descrição do Produto 

O TEKBOND UV 866 é um adesivo a base de metacrilato e isentos de solventes. 
É um monocomponente de baixo odor e seu mecanismo de cura é através da 
exposição a uma lâmpada de radiação ultravioleta. 
Destaca-se por ter uma excelente resistência a umidade, impactos e vibrações. 
É recomendada para adesões de vidro com vidro e vidro com metal. 

Propriedades Físicas - Líquido 

  

Aparência (visual):                                                  Líquido claro 

Viscosidade a 25 ºC:                                      800 cps 

Densidade a 25 ºC: 1,07 g/mL 

Ponto de Fulgor (TCC), (ºC): > 93 ºC 

Tempo de Armazenamento à 20ºC: 12 meses 

Tempo de cura inicial – UV (min. / mm):         1 minuto por milímetro de espessura 

Cura total: 24 horas  

  

Propriedades Físicas - Curado 

  

Aparência (visual): Sólido incolor 

Temperatura de operação: - 30 a 150 ºC 

Resistência ao cisalhamento: ≥15 N/mm2 

  

Instruções de uso e manuseio 

 
1. Para um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeira.  
2. Limpe as peças com um solvente (MEK, álcool ou acetona).  
3. Aplicar o produto em um dos substratos a serem colados e unir as peças.  
4. Submeter à exposição de radiação ultravioleta (em lâmpada específica ou sob luz solar) de acordo com espessura do 

substrato (1 minuto / milímetro de espessura). 
5. Retirar a peça e efetuar a limpeza, caso haja excesso de produto. 
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Observações: A velocidade de cura varia de acordo com a espessura do substrato utilizado, intensidade de luz 
Ultravioleta e a opacidade do material. Outros fatores influenciam no tempo de cura, como a taxa de UV da intensidade 
da lâmpada; distância da fonte luminosa; profundidade de cura; transmitância da luz no material de adesão, através do 
qual a luz irá penetrar e folgas. Quando exposto a uma radiação ultravioleta de 365nm a cura ocorre em segundos.  
A intensidade recomendada para a cura em uma aplicação é no mínimo 40mw/cm². Para outras aplicações como a 
cura de superfície tack-free, revestimentos é requerida uma intensidade mais elevada de UV no mínimo 100mw/ cm².  
Recomenda-se, previamente, a realização de testes nas peças para confirmar sua compatibilidade.                                                                                                                             

 

 
Instruções de armazenamento  

 

Manter fora do alcance das crianças. Manter em local fresco, ao abrigo da luz solar e a temperatura de 5 a 25°C. 

 
Informações gerais 

 
Não utilizar para vedação de linhas de oxigênio líquido, em altas concentrações de cloro ou em materiais fortemente oxidantes, 
pois pode ocorrer explosão. Não é recomendado para plásticos. Em caso de contato com a pele e olhos lavar com água em 
abundância.  

 
Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos. 

 
Embalagens disponíveis 

 
A Tekbond disponibiliza embalagens de 50g, 250g e 1Kg. 

 

 
 
 

 

 

 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as 
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do 
produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do 
produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


