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 Descrição do Produto 

O Adesivo Plástico PVC é um produto especialmente desenvolvido para soldagens a 

frio de tubos e conexões de PVC marrons e brancas para água fria. Pode e deve ser 

utilizado em registros e válvulas soldáveis, esgoto normal e reforçado e linhas de 

irrigação. 

Oferece opções de escolha de embalagens (bisnagas e frascos) de menor ou maior  

capacidade para união de pequenos ou grandes diâmetros. 

Propriedades Físicas - Líquido 

 

Base química:                                                          Adesivo a base de resinas de PVC 

Aparência (visual):                                                  Líquido transparente a levemente amarelado 

Viscosidade a 25 ºC:                                      200 a 400 cps 

Densidade a 25 ºC: 0,8 a 1,1 g/mL 

Temperatura de aplicação: 5 a 45 ºC 

Tempo de secagem: 1 a 3 minutos 

Tempo de Armazenamento à 20ºC: 12 meses 

  

Propriedades Físicas - Curado 

 

Aparência (visual): Sólido transparente 

Temperatura de operação: -30 a 82ºC 

Teor de sólidos:       15 a 20 % 

Cura Total:                                                         24 horas 

  

Instruções de uso e manuseio 

Lixe as superfícies a serem soldadas com lixa 100. O encaixe entre as peças deve ser bem justo, por isso faça um teste antes 

da colagem. As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de óleo, graxa ou sujeira. Com a ajuda de um pincel, aplique 

uma camada fina e uniforme em uma ou em ambas as superfícies a serem unidas. A seguir, encaixe as superfícies fazendo 

um movimento de rotação até que atinjam a posição definitiva. Aguarde 1 hora antes de utilizar as superfícies coladas. 

 

Para manuseio do produto, recomenda-se a utilização de EPI’s. Para maiores informações de segurança, consultar a FISPQ do 

produto. 
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Instruções de armazenamento 

Mantenha o produto armazenado em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta ou fontes de ignição, em temperaturas 

entre 5 e 27°C.  

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer material para a embalagem original. 

Após o uso mantenha a embalagem hermeticamente fechada. 

Evite abrir a embalagem desnecessariamente.  

 

 

Informações gerais 

Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores 

de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica. 

Contém solventes inflamáveis, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor. 

Não é indicado para sistemas de água quente, superfícies pintadas e contato com alimentos. 

 

 
 

Embalagens disponíveis 

A Tekbond disponibiliza bisnagas de alumínio de 50 / 75g e frascos de 175 / 850g 

 

 

 
 
 
 
 
 

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. 


