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Descrição do produto 

 
O Ativador Mágico da Tekbond é um produto para ativar as Colas para Slime da Tekbond 
de forma ideal.  
Sua exclusiva fórmula possibilita um Slime macio, elástico, divertido e totalmente seguro, 
pois não é tóxico. 
 

Propriedades físicas 

 

Aspecto Visual:                              Líquido 

Cor Transparente 

Tempo de armazenamento 5°C a 45 °C: 24 meses 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Fácil e simples de usar. 

 Atóxico e seguro. 

 

Instruções de uso  

 

1. Adicione o Ativador Mágico da Tekbond gradativamente no recipiente que contém uma das colas para Slime da Tekbond.  

2. Misture bem até obter a consistência desejada.  

3. Se preferir, coloque diversos itens para personalizar o seu Slime. 

4. Pronto, agora você pode brincar com o seu Slime!  

 

Com a linha de Slime da Tekbond, é possível fazer diversos tipos de Slimes diferentes, basta personalizar com os elementos 

que preferir, como bolinhas de isopor, lantejoulas, brilhos, miçangas, entre muitos outros. Solte a criatividade e divirta-se criando 

o seu Slime. 

 

 

Embalagens disponíveis 

 

Ativador Mágico tubo 80ml e 470ml. 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA TÉCNICA  Publicada em: 05/2020 

ATIVADOR MÁGICO 
 

  

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 | w w w.tekbond.com.br  

Limitações de uso 

 

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Em caso de contato com os olhos, lavar 
imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica. Em caso de ingestão não provoque vômito. Enxaguar a 
boca com água. Em caso de mal-estar, consulte um médico. 
 
ATENÇÃO: Produto recomendado para ser utilizado por crianças maiores de 3 anos.  
 

Armazenamento 
 
Armazene em local seco. 


