ADHEMESH | Adesivo Bi-Componente

INDICAÇÃO
Adesivo indicado para fixar os tecidos técnicos
(poliéster, nylon e metálicos) em caixilhos
metálicos ou de madeira.
PRODUTO
Adesivo bi-componente:
Conjunto de 750 ml de adesivo e 150 ml de
endurecedor (Rápido ou Normal)
1:5 – Para 100 ml de adesivo, adicionar 20 ml
de endurecedor.
CARACTERÍSTICAS
- Adesivo de alta qualidade para elevadas
tensão;
- O Endurecedor Rápido apresenta um menor
tempo de secagem, permitindo uma maior
velocidade produtiva dos quadros;
- O Endurecedor Normal é indicado para climas
mais elevados, obtendo uma maior durabilidade
do produto após mistura;
- Pode ser utilizado para qualquer tipo de tinta
serigráfica.

Para o endurecedor Normal, recomendamos
consumir no máximo em 2 à 3 horas. Sua
polimerização total também é de 24 horas.
INTRUÇÕES PARA USO
Preparação:
Os dois componentes devem ser misturados
conforme indicado (1:5) em um recipiente isento
de impurezas. A homogeneização completa é
obtida pela uniformidade da cor.
O caixilho (quadro) deve estar completamente
limpos, isentos de graxa, oxidação ou qualquer
tipo de impurezas. Se for quadro de alumínio,
devem ser lixados para criar uma superfície
áspera.
Aplicação:
- Coloca-se o caixilho (quadro) no equipamento
de esticagem. Recomendamos aplicar (por
pincel) o adesivo (já preparado) o quadro sem o
adesivo, principalmente se for esticar um tecido
de 100 fios/cm ou mais;
- O tecido deve estar perfeitamente esticado
uniformemente sobre o caixilho. Sempre o
tecido deve estar em perfeito contato com o
caixilho. Recomendamos o uso de pesos dentro
do caixilho para melhorar ainda mais este
contato;
- Aplicar o Adesivo (já misturado com o
Endurecedor) utilizando um pincel macio. Deixar
secar aproximadamente 15 à 25 minutos
(rápido) e 30 à 40 minutos (normal),
dependendo da temperatura ambiente, abertura
do tecido, camada aplicada do adesivo e da
umidade relativa do ar.
Obs: A Cura total do ADESIVO será após 24
horas.

POT-LIFE e CURA (POLIMERIZAÇÃO)
Um as principais vantagens do ADHEMESH é seu
POT-LIFE. A após a mistura com o Endurecedor
Rápido, recomendamos utilizar o produto no
máximo 6 à 7 horas, após este tempo haverá
perca de qualidade e alteração de viscosidade.
A polimerização completa é após 24 horas da
aplicação.

CUIDADOS
Utilizar sempre as EPI´s durante o
manuseamento do produto. Consulte as fichas
de segurança (FISPQ) antes de utilizar os
produtos. As informações contidas neste boletim
técnico foram obtidos em testes realizado em
nosso laboratório, recomendamos sempre testes
prévios antes de utilizar o produto em alta
escala.
Produto somente para uso profissional.

