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Descrição do Produto 

O TEKBOND Rodapé & Sanca Fix é um adesivo acrílico à base de água, 

extraforte e de alta performance. Especialmente desenvolvido para substituir 

pregos na colagem de sancas, molduras, rodapés, roda-teto, roda meio e rosetas, 

possuindo boa aderência em Gesso, Isopor(*Isopor® - marca reg. Knauf Isopor 

Ltda), Madeira, MDF e Plástico (exceto polietileno, polipropileno). Pode ser 

utilizado também para calafetagem de móveis de madeira. Entre as 

características principais estão a ótima aderência inicial que possibilita colagens 

verticais, resistência a variações de temperatura, baixo odor, além de poder ser 

lixado e pintado após seco. 

Propriedades Físicas 

 

Aparência (visual):                                                  Pasta tixotrópica branca com baixo odor 

Tempo de formação de película:                                      ≤ 10 minutos 

Profundidade de cura em 24 horas: ≥ 3 mm 

Densidade a 25 ºC: 1,50 a 1,60 g/mL 

Temperatura ideal de aplicação: + 5 a 45°C 

Temperatura de trabalho: - 20 a 80°C 

Tempo de armazenamento 5 a 25 °C: 24 meses 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Aceita Pintura; 

 Pode ser lixado; 

 Baixo odor; 

 Não agride o meio ambiente; 

 Ótima aderência inicial que possibilita colagens verticais; 

 Resistente a variações de temperatura. 

 

 

Instruções de uso e manuseio 

 

1. Limpar e secar muito bem as superfícies onde o adesivo será aplicado. 



 

FICHA TÉCNICA  Publicada em: 03/2019  

Rev isada em: 05/2020 

RODAPÉ & SANCA FIX 

 

 
DVR Business Park   

      Rod. Regis Bittencourt, 1962 – Galpão 08 - Embu das Artes – CEP 06818-000  

      Tel.: (11) 4785-6600  
E-mail: tekbond.br.sac@saint-gobain.com | www.tekbond.com.br  

 

2. Cortar a ponta do cartucho. 

3. Rosquear o bico aplicador e cortar a ponta em um ângulo de 45°. 

4. Colocar o cartucho na pistola aplicadora (a pistola não acompanha o produto). 

5. Aplicar o adesivo na área desejada, segurando a pistola inclinada em um ângulo de 45°. 

6. Aplique o adesivo em pontos ou em formato de cordão (em caso de aplicações verticais). 

7. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças pesadas, utilize suporte ou 

calço até a cura total do adesivo. 

8. Remova o excesso logo após a aplicação, com um pano úmido.  

Após aberto, utilizar o produto em até quatro semanas. Tempo de cura inicial de 20 a 30 minutos. Secagem completa da aplicação 

de 24 a 96 horas, dependendo das condições climáticas. Lembre-se: durante as primeiras 12 horas deve-se evitar contato de água 

à aplicação. 

 

Limitações de uso 

 

Não indicado para colagens em ambientes constantemente úmidos ou onde tiver contato direto com água, locais expostos ao 

sol, tijolo de vidro e banheiras. Deve-se testar antes de aplicações em alvenaria, alumínio e metais. 

 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza: - cartucho de 400 g e baldes 1kg e 5kg; 

 

Armazenamento 
 
Mantenha em local fresco e ao abrigo da luz (com temperatura inferior a 27°C). 


