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 Produto não curado

Base Cianoacrilato
Consistência Líquida
Sistema de Cura Umidade do Ar

Densidade 20°C 1,06 g/cm3 
Viscosidade 25°C 103 CPs

Tempo de cura 23°C e 50%HR 2 - 3 mm/dia

Tempo de Cura Completa 23°C e 50%HR 24 horas

Temperatura de Aplicação -55°C a +82°C

Produto Curado
Preenchimento de Lacunas 0,15mm

Resistência à Tração aço-aço ASTM D-2095 10~20 N/m2

Resistência à Tração de Cisalhamento ASTM D-1002 10~20 N/m2

Os dados acima variam de acordo com a temperatura, umidade, tipo e qualidade dos substratos

Adesivo Instantâneo Solufix Cianomulti
Adesivo monocomponenete multiuso a base de cianoacrilato, com 
viscosidade média (80-120 CPS). Foi desenvolvido especialmente para 
uso nos setores da construção, indústria e setor moveleiro, sendo ideal 
também para uso no artesanato e pequenos reparos do dia a dia. 

Aderência: De cura rápida, possui excelente aderência em diversos 
materiais como metais diversos, papéis, madeiras, MDF, MDP, porcelanas, 
borrachas, couro, cortiças, tecidos e outros tipos de materiais.

Utilização: 
 - Juntas e ficação de uso geral;
 - Acabamentos de peças sensíveis;
 - Fixação e junção de matais variados;
 - Fixação e junção em plásticos, vidros, cerâmica e madeira;

Características:
 - Simples aplicação;
 - Excelente adesão e fixação na maioria dos materiais;
 - Boa adesão e penetração em superfícies lisas;
 - Resistente à maioria dos produtos químicos;
 - Resistente a várias condições de tempo: chuva, neve, 

temperaturas extremas
 - Resistente aos raios UV;
 - Resistência a altas temperaturas e ciclos térmicos;
 - Não é corrosivo;
 - Leve em odor, livre de solventes
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Aplicação
A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, 
gorduras, partículas soltas e outras substâncias que 
impeçam boa adesão. Restos de tinta e revestimentos 
mal aderidos devem ser removidos. Na utilização de 
solvente para limpeza, verifique a compatibilidade 
deste com o substrato. 
 - Utilize o bico da embalagem do produto para 

aplicar.
 - Aplicar produto em pequena quantidade, o 

excesso prejudica o bom desempenho da 
colagem.

 - Aplicar apenas em uma das superfícies a ser 
ligada.

 - Após aplicação, manter as peças pressionadas, 
por aproximadamente 20 segundos, até a cura 
inicial.

 - Para obter uma união mais forte a aplicação 
deve ser uniforme, fina e delgada.

 - A aplicação em camadas finas assegura 
adequada polimerização e ligação em tempo 
razoável.

 - Este produto tem melhor atuação com 
pequenas folgas (0,05 mm).

Limitações
 - Este produto não adere a plásticos a base de 

poliolefinas (PP), silicone e Teflon® (marca registrada 
Dupont), Silicone e Resinas Fluoradas.

 - Não utilizar em ambientes muito úmidos, pois 
comprometerá a adesão.

Apresentação

Informações de Segurança
Evitar o contato entre o produto e a água, devido à 
formação de gases tóxicos provenientes das reações 
químicas que liberarão calor.
Não use luvas de borracha ou de pano. Luvas de borracha, 
quando em contato com o adesivo, irão se fixar. Luvas 
de algodão poroso, em contato com o adesivo, se fixarão 
na pele liberando grande quantidade de calor de reação 
podendo provocar queimaduras graves. Utilize luvas de 
polietileno ou borracha nitrílica.
Há que respeitar as regras da higiene e segurança no 
trabalho.
Evitar o contato, não inalar, em caso de contato acidental 
com a pele, lavar com água morna e sabão. Em caso de 
contato acidental com os olhos lavar cuidadosamente 
com bastante água. Consultar um médico. Usar em 
locais ventilados. Consulte a Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico.

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. 
Utilize somente em locais bem ventilados. Produto 
destinado para utilização de profissionais. Solicite a 
FISPQ antes da utilização do produto.

Atenção
As informações fornecidas são exatas ao melhor de 
nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis 
e experiências práticas. As propriedades citadas são 
destinadas como um guia e não por isso, constituí uma 
especificação. Qualquer aplicação deve ser testada 
previamente para assegurar a compatibilidade do 
produto com o substrato. Garantimos a qualidade de 
nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém 
não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho 
da obra, uma vez que não possuímos controle sob as 
condições de aplicação e de armazenamento.

Garantia e Armazenamento
Armazene o produto em local seco e fresco, em 
temperatura inferior a 25°C na embalagem original. Evite 
exposição direta ao sol. Exposição a altas Temperaturas 
podem iniciar a reação de cura do produto dentro da 
embalagem 
Garantia de 18 meses a partir da data de fabricação 
impressa no tubo. A garantia não cobre a aplicação 
incorreta do produto e/ou condições inadequadas 
de armazenamento. Condições de armazenamento 
inadequado reduz a garantia do produto. Após aberto 
evitar qualquer contaminação e entrada de ar. 

Código Contém Embalagem Cor

10110002 20g
Frasco Incolor

10110003 100g
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