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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O adesivo estrutural 31 A/B é um adesivo estrutural bi-componente, a base de metacrilato. É um adesivo de fácil 
aplicação e manuseio e cura a temperatura ambiente. Possui odor característico dos compostos acrílicos. 
ADESIVO ESTRUTURAL 31 A/B foi desenvolvido para aplicações que requeiram alta resistência ao cisalhamento e 
peeling, grande resistência a impactos e stress. Há grande afinidade com diferentes tipos de substratos como metal 
(exceto cobre), imãs, cerâmicas, madeira, alguns tipos de plásticos*( PVC; ABS e Policarbonato) entre outros. Ideal 
também para colagem de conjunto magnético de alto falantes. Não adere a polipropileno, polietileno e elastômeros. 
        Possui boa resistência à temperatura, -60 a 120°C, e boa resistência química a solventes. 
*Recomenda-se realizar teste de compatibilidade com o material a ser colado.  
 

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL NÃO CURADO 
 
 

Ensaios CB 31 A CB 31 B 

Aparência (visual): Líquido viscoso azul Líquido viscoso amarelo 

Densidade ( g/ml): 1.03 1.04 

Flamabilidade inflamável inflamável 

Ponto de fulgor (°C): >11,6 >11,6 

Viscosidade a 25ºC - Brookfield 
(cPs): 

35000 35000 

Base Química:                                                                                Resina a base de metacrilato 

Relação A : B (peso ou volume): 1:1 

Pot Life (min):  2   

Tempo de Cura (min):  5 

Tempo de cura Total (horas): 24  

Tempo de Armazenamento a 
20°C (meses): 

12 12 

 
 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL CURADO 
   
 

Aparência Sólido verde 

Temperatura de trabalho (°C) -60 a 120 

Resistência ao cisalhamento (kgf/cm2) 
 aço carbono x aço carbono: 

≥200 
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MODO DE USO E MANUSEIO 

         -As superfícies a serem fixadas devem estar limpas de resíduos, poeiras e oleosidades. 
         -Misture ambos os componentes (A + B) na mesma proporção (1:1),   por aproximadamente 15 segundos, até 
atingir cor uniforme. Quantidades superiores a 20g não são recomendadas. 
         -Aplique o produto numa das partes e junte as partes com pressão suficiente para mantê-las em contato. 
         -Espere a cura inicial para o simples manuseio. A cura total ocorrerá após 24 horas. 
         -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 . 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
          O tempo de cura é influenciado por diversos motivos, temperatura ambiente, limpeza das partes, energia 
superficial dos substratos, folga entre as partes  entre outros. 
          Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não 
deve ser utilizado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes. 
           
 

ARMAZENAMENTO 
 
         Mantenha o produto em sua embalagem original e sempre fechada, em local seco e ao abrigo da luz entre 15°C 
e 25°C. 
         Armazenagem ideal: 20°C. Produto inflamável. 
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EMBALAGENS COMERCIALIZADAS 
 
ADESEIVO ESTRUTURAL  31 A/B  está disponível nas seguintes  embalagens:  50g, 1kg. 
 

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:  ADESIVO ESTRUTURAL FIXAMAIS 31 A/B 
Categoria:  BI-COMPONENTE  
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 


