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U-BOND 305
PRODUTO
U-BOND 305 é um adesivo monocomponente a base de poliuretano, livre de solvente, que cura com
umidade atmosférica formando um adesivo resistente a água, temperatura e envelhecimento (DIN-EN
204 D4).
CARACTERÍSTICAS
- Consistência Tixotrópica
- Rápida Pega Inicial
- Alta viscosidade
- Excelente Adesão em diversos substratos
- Livre de solventes
- Resistência Excepcional à Tração
- Alta força Adesiva e Durabilidade
DADOS TÉCNICOS

Aparência
Densidade a 20°C
Temperatura de Aplicação
Formação de Pele a 23°C e 50% HR
Resistência ao Cisalhamento (EN 204-D1)
Resistência ao Cisalhamento (EN 204-D4)
Resistência Química
Resistência a Temperatura (°C)
INDICAÇÕES
-Colagem estrutural em carpintaria e na
construção.
-Marcenaria de metal.
-Fixação em madeiras, colagem de esquadrias
de madeira, escadas e portas.
-Colagem de placas de gesso, pedras, entre
outros.
-Colagem de poliestireno, cortiça, materiais
plásticos porosos.
APLICAÇÃO
O substrato deve estar seco, livre de poeiras,
graxas, óleos e partes soltas.
Aplicar o U-Bond 305 em uma das superfícies
com uma espátula. Alinhar os itens a serem
fixados imediatamente após a aplicação,
comprimindo o mesmo.

Pasta Tixotrópica
1,46 ± 0,02
+5°C a + 35°C
8 a 10 min
>10 N/mm²
>4,5 N/mm²
Excelente
-40/+80
A alta viscosidade do produto mantém no
lugar os elementos a serem fixados,
entretanto é aconselhável comprimir por pelo
menos 30 segundos. Materiais pesados
devem ser ancorados mecanicamente
durante a cura do produto.
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
Condições de armazenamento inadequado
reduz a garantia do produto. Armazene em
local seco e fresco, na embalagem original, a
temperatura entre +5°C e +25°C. A
temperatura de armazenamento não deve
exceder 25°C. Manter longe de fontes de
calor. Recomenda-se utilizar dentro de 24
horas.
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U-BOND 305
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Respeite as regras de higiene e segurança no
trabalho.
Antes de utilizar o produto consulte a Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos
deste produto químico.
APRESENTAÇÃO
Embalagem: Cartucho

Cartucho 310ml

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 defeito de fabricação, porém não
assumimos a responsabilidade sobre o
desempenho da obra, uma vez que não
possuímos controle direto da aplicação.
Eventuais ressarcimentos estarão limitados
ao valor do produto.
Informamos que a empresa pode promover
alterações nos produtos sempre que
necessário, sem aviso prévio.

