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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A.D.BOND-X PU PARA-BRISA é um adesivo selante híbrido mono componente a base de polímeros de 
poliuretano com terminação silano, de alta viscosidade e capacidade adesiva. Produto tixotrópico, flexível, que 
cura com a umidade do ar, resistente a tração, ótima adesão, alta qualidade e durabilidade. 
INDICAÇÃO DE USO: Indicado para fixação de vidros automotivos. 
 
SEGUIMENTO: AUTOMOTIVO 
 
FINALIDADE: VEDAÇÃO E FIXAÇÃO 
 
TIPO DE PRODUTO: ADESIVO SELANTE MONOCOMPONENTE 
 
PROPRIEDADES FÍSICAS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS. 
 

APARÊNCIA:   Pastoso tixotrópico 
COR:   Preto 
ODOR:   Característico de solvente 
DENSIDADE A 20°C:   1,66g / cm³ 
TEMPERATURA DA APLICAÇÃO:   5° C a + 30°C 
FORMAÇÃO DE PELE A 23°C E 50% HR:   6 a 10 minutos 
TEMPO DE CURA A 23°C E 50% HR:   > 3,5 mm/24h 
DUREZA FINAL SHORE A: (ISO 868-3 SEGUNDOS)   > 60 SHORE A 
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (7 DIA/ 23°C / 50% UR) – FORD SAE J 1529: 3,5 Mpa 
(>500psi) 
RESISTENCIA A SPRAY:   Excelente 
MODULO NA RUPTURA (ISO 37):   > 6 Mpa 
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PREPARAÇÃO E MANUSEIO: 
 
Para limpar utilize Ativador nas bordas do vidro bruto, com pano seco e 
sem fiapos, deixe o solvente evaporar totalmente e repita a operação por mais 
uma vez. Agite o frasco e aplique uma camada uniforme de primer, aguardar a 
secagem entre 15 e 60 minutos. 
*A embalagem do primer deve ser fechada imediatamente após o uso, pois a 
umidade promove cura do produto. 
Corte a parte superior do tubo e encaixe o bico aplicador. Corte o bico aplicador 
em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado, 
posicione a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplique um filete 
uniforme. Aguardar duas horas para liberação do veículo sem airbag e 4 horas 
em veículos com 2 airbags. 
*O tempo de liberação do veículo pode variar conforme temperatura ambiente e 
umidade. 
Para colagem em vidro com fita cerâmica, a fixação pode ser realizada com ou 
sem primer. Para melhor adesão, é indicada a utilização de Primer. A colagem 
sem primer pode ser realizada em vidro fritado assegurando a opacidade ideal e 
uniforme para incidência UV e sem nenhum resíduo de silicone. O não 
cumprimento dessas condições pode causar perda de adesão parcial ou total do 
selante no vidro sem primer. 
Realize limpeza com almofadas abrasivas e acetona. Aplique o ativador conforme 
descrito para vidros brutos. 
 
CARROCERIA. 
 
Passar o limpador Cleaner Ativador sobre a chapa da carroceria (não passar no 
poliuretano antigo), deixar agir por 20 minutos. Utilize primer caso não tenha 
cola antiga. 
 
VIDRO ENCAPSULADO. 
Para desengraxar, use acetona. Utilize primer. 
*90% do sucesso da aplicação deste produto está na preparação da superfície. 
 
PRECAUÇÕES. 
 

Não utilizar Cleaner Ativador, álcool ou soluções alcoólicas para limpeza 
de selantes antigos. 
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Em caso de aplicação em climas frios, condicione a embalagem para uma 
temperatura em torno de 20°C antes da utilização. 
O para-brisa deve ser posicionado e pressionado antes de terminar o 
tempo de adesão livre. 
Em caso de pintura, esperar de 5 a 10 dias para pintar o PU. 
Proteger da água durante 4 a 6 horas após a aplicação. 
Realizar prova de pintura previa. 
Não aplicar sobre silicone e selantes híbridos curados e não curados. 
Não aplicar em temperaturas abaixo de 5°C. 
Realize teste prévio de adesão em cada superfície. 
Produto inflamável, manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. 
 
ARMAZENAMENTO:  
 
Deve ser armazenado em sua embalagem original, bem 
vedada e estocarem áreas ventiladas, entre a 20°C e 30°C, nu, a sobre ação solar.  
 
COMPOSIÇÃO: 4,4 – Diicisionato de difenilmetano e isocioanato. 
 
VALIDADE: 12 meses. 
 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 
 
Respeite as regras de higiene e segurança do trabalho. Utilize o produto em 
locais bem ventilados, evite inalar gases e vapores. Ao utilizar solventes, apagar 
todas as fontes de ignição. Consulte a FISPQ. 
 
ANTENÇÃO: 
 
Em caso de baixas temperaturas, o tempo de cura pode ser duas vezes maior. 
As informações contidas nessa ficha são extas e baseadas em testes obtidos em 
laboratório. Este produto deve ser aplicado por profissionais. 
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Nome do Produto:  A.D.BOND-X PU PARA-BRISA 
Categoria:  SELANTE MONOCOMPONENTE AUTOMOTIVO  
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 
Site: www.itabondx.com.br 
E-mail:                         f.lodi@itabond-x.com.br 

 


