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DESCRIÇÃO DO PRODUTO. 

A.D.BOND-X MS 730 é um adesivo selante elástico, tixotrópico e mono componente à base de silano modificado 
que cura pela reação com a umidade do ar, disponível nas cores PRETO, BRANCO E CINZA, destinado para colagens e 
vedações este produto oferece excelente resistência aos raios ultra violeta, maior poder de aderência e ótima 
flexibilidade é livre de solventes, isocianato, silicones e PVC. Apresenta boa adesão na maioria dos substratos é 
compatível com sistemas de pintura. O selante também pode ser utilizado em aplicações interiores e exteriores, 
podendo ser utilizado em áreas que exigem resistência, elasticidade, flexibilidade como por exemplo containers, 
carrocerias e baús, vedante para juntas e costura na fabricação de carroceria de automóveis da linha pesada e leve, 
vagões e containers, indústrias de equipamentos elétricos, plásticos, construção de barcos e navios, construções 
metálicas, ar-condicionado e ventilação, para a instalação convencional de vidros em veículos entre o perfil de 
borracha, possui boa adesão à maioria das borrachas de qualidade, inclusive em base EPDM, também utilizado para 
construção de ônibus, no revestimento e adesão de pisos e painéis, tem excelente aderência sobre diversos tipos de 
matérias tais como: metais, vidro, madeira, tecidos fibras, plásticos e borrachas (PVC, ABS, POLI CARBONATO, 
POLIESTER) e também aceita pintura.  

 
 
INDICAÇÃO DE USO: Indicado para fixação, colagem, vedação e calafetação entre outras utilidades. 
 
SEGUIMENTO: AUTOMOTIVO, INDUSTRIAL, AGRICOLA.  
 
FINALIDADE: VEDAÇÃO E FIXAÇÃO COLAGEM E CALAFETAÇÃO. 
 
TIPO DE PRODUTO: ADESIVO SELANTE A BASE DE SILANO MODIFICADO MONOCOMPONENTE. 
 
Exemplos de aplicações:  
 
VEDAÇÕES DE CHAPAS METALICAS EM GERAL.  
 
JUNÇÃO E VEDAÇÃO DE PLACAS DE POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO.  
 
CALAFETAÇÃO DE BAÚ FRIGORIFICO OU NÃO.  
 
COLAGEM DE REFORÇO METALICO (TIPO ESTRUTURA DO CAPÔ).  
 
ENXERTOS METALICOS DE DIVERSAS NATUREZAS ENTRE OUTROS.  
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PREPARAÇÃO E MANUSEIO: 
 
Recomendações e Cuidados na Utilização. 
  
O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não 
observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado  
final.  
 
Aplicação do Produto. 
  
Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato 
com a pele.  
 
Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.  
Cortar o bico aplicador em ângulo de 45º na altura compatível com a largura do filete desejado. 
Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.  
 
Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de 
bolhas.  
 
Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de 
película.  
 
O excesso de A.D.BOND-X MS 730 deve ser removido das ferramentas e equipamentos com estopa ou 
pano limpo e aguarrás. Após a cura, o produto só poderá ser removido mecanicamente. 
 



 
 

BOLETIM TÉCNICO 
MS 730 

 

                                                                                                                                                                                         Página 3 de 2 
 

  Revisão: 03/2018                                                BOLETIM TÉCNICO    A.D.BOND-X MS 730.           

 
 
 
 
 
 
 
Características Físico – Químicas. 
     

Produto não curado.  
Aspecto: Massa tixotrópica  
Densidade, 25ºC (g/cm3): 1,45 -1,65  
Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa. 
Produto curado.  
Dureza Shore A (3 dias): 30 - 35  
Alongamento até Ruptura: 200%  
Tensão de ruptura: 1,05 MPa  
Temperaturas Limite de Uso: -30ºC a +80ºC 
Aplicação.  
Temperatura de Aplicação: + 5ºC a + 40ºC  
Tempo para Acabamento (23ºC/50% U.R): Aprox. 10 minutos  
Tempo de Película (23ºC/50% U.R): Aprox.7 minutos  
Tempo de Secagem Final (23ºC/50% U.R): 7 dias 
Embalagem e Validade. 
  
A.D.BOND-X MS 730 é fornecido em tubos plásticos com 400g, ou em saches de 400ml e 600ml. 
Armazenado a temperatura de até 25ºC e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil 
de 12 meses a partir da data de fabricação.  
Caixas com 12 unidades – Tubos 400g  
Caixas com 20 saches de 400 ml  
Caixas com 20 saches de 600 ml  
Cores: Branco, preto e cinza 
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Informações Sobre Segurança do Produto. 
  
Emergência e Primeiros Socorros:  
 
Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico. 
  
Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante. 
 
Contato com os Olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar 
imediatamente um oftalmologista. 
  
Combate a Incêndios: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO2). Em caso de incêndio poderá 
ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico.  
FONE: (11) 2891 8743 
 
Nome do Produto:  A.D.BOND-X MS 730. 
Categoria:  ADESIVO SELANTE ELASTICO SILANO MODIFICADO MONOCOMPONENTE  
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) 4524-0970 
EMERGÊNCIA:           0800 014 8110 CEATOX 
Site: www.itabondx.com.br 
E-mail:                         f.lodi@itabond-x.com.br 


