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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O adesivo COLA JUNTAS ITA BOND-X é composto por borracha, resinas sintéticas e solventes orgânicos, foi 
especialmente desenvolvido para todas as juntas de motores que necessitem de um adesivo resistente a pressão e  
temperatura.  
 

APLICAÇÕES 

Indicado  principalmente para a colagem e vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool. Também 
aderindo a diferentes tipos de materiais como: metais, madeiras e alguns plásticos. 
 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL NÃO CURADO 
 

Base química Borracha nitrílica 

Aparência Líquido castanho 

Viscosidade (cP) 2500 

Densidade (gr/cm³) 0,90 

Teor de sólidos (%) 30 

Ponto de fulgor (TCC), (°C) -18 

Diluente Não aplicável 

Temperatura de trabalho (°C) -30 a 120  /  pico de 150 

Tempo em aberto à temp  ambiente (tack free) (min) 2 à 6 

Tempo de cura final  à temp  ambiente (horas) 24  

Tempo de armazenamento entre 10°C  e 30°C 12 meses 

  

MODO DE USO E MANUSEIO 

          - As superfícies a serem aderidas devem estar limpas de resíduos, poeiras e oleosidades. 
          - Aplique o adesivo em ambas as superfícies, deixando-as por 2 a 6 minutos em aberto para evaporação dos 
solventes a ponto de toque, nestas condições efetue  a união das partes. 
          - Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Trabalhe em locais ventilados. 
          - Recomenda-se a utilização de EPI’s para o manuseio deste produto, para maiores informações consulte a 

FISPQ deste produto. Cuidado produto inflamável. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

           Os solventes são agressivos a alguns tipos de plásticos, recomendamos testar antes do uso. Contém solventes 

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

 

 

ARMAZENAMENTO 
 

           Mantenha o produto armazenado em local fresco e ventilado entre 10ºC e 30ºC. Após o uso feche a 

embalagem hermeticamente. Se houver necessidade de diluição use somente diluente apropriado. Evite abrir a 

embalagem desnecessariamente.   

 

EMBALAGENS COMERCIALIZADAS 
 
         COLA JUNTAS ITA BOND-X está disponível nas seguintes  embalagens:  bisnagas de alumínio com 75gr cada 
unidade. 
 

Todos os dados aqui mencionados são valores informativos, obtidos experimentalmente em testes no nosso 

laboratório. Não podemos garantir que os resultados obtidos pelo uso de nossos produtos reproduzam os mesmos 

valores em suas aplicações. Para isto o usuário deve fazer seus próprios testes para determinar a adequabilidade aos 

seus propósitos, razão pela qual não assumimos responsabilidade sem acordo por escrito referente aos valores 

aceitos pelas partes. 

Nome do Produto:  COLAJUNTAS 
Categoria:  TRAVA ANAERÓBICA  
Empresa:   ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 – CENTRO – POÁ – SP – CEP: 08550-010 
                   
FONE: 2891 8743      Fax: 55 (11) 4072-1019 
EMERGÊNCIA:           0800 014 8110 CEATOX 
E-mail:                         f.lodi@itabond-x.com.br 


