
 
 

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 
A.D.BOND-X 1000 UNO COMP 1000 

 

A.D.BON-X 1000 UNO COMP                                                          
 

 

A.D.BOND-X 1000 UNO COMP                                                                         Esta FISPQ está em conformidade com a NBR 14725 

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

A.D.BON-X 1000 UNO COMP é um impermeabilizante 
base d’água. 
 

Tecnologia Revestimento 

Aparência Leitoso/ transparente 

Natureza Química Dispersão de resinas 

Consistência Líquido viscoso médio 

Odor Característico 

Mecanismo de cura Mono - componente 
(evaporação água) 

Aplicações Impermeabilização / pro-
teção 

Características do 
material 

• Fácil manuseio 

• Fácil aplicação 

• Aderência de diversos 
substratos 

 

O A.D.BON-X 1000 UNO COMP é um impermeabili-
zante livre de solventes; 
- base d' água 
- mono componente composto por resinas especi-
ais e aditivos 
- transparente sem pegajosidade (após curado) 
- boa cobertura 
- possui resistência química e a intempéries 
- possui alta flexibilidade 
- altamente impermeável  
- adere a diversos substratos permitindo acompa-
nhar dilatações e contrações na área 
- alto nivelante possuindo alto poder de penetra-
ção e impregnação na superfície aplicada 
- possui viscosidade média (pode ser ajustada de 
acordo com a aplicação) 
- pode ser aplicada por pincel, rolo ou spray 
 
Aplicação: 

- revestimentos e impermeabilização de Lajes  
diversas, Tanques de contenção,  Plataformas, Heli-
pontos, portos e embarcações, entre outros. 
- proteções de tubulações 
- bacias de contenção 
- utilizado como aditivos para tintas industriais, tin-
tas gráficas, têxteis e verniz. 
  

 

2. BASE QUÍMICA 

RESINA 
 

Dispersão de resinas acrílicas e poliuretano com aditi-
vos. 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. PROPRIEDADES DA RESINA 
 
 

Aspecto Líquido leitoso 

Viscosidade Aprox. 5000 cP 

Temperatura de Manipulação 18°C – 30°C 

Tempo de utilização (gel time) 20 à 30 minutos 

Tempo médio de SECAGEM 
INICIAL (25 oC) 

40 à 50 minutos 
 

(70% resistência total) 
 

Obs.: Cura total 7 horas ou após evaporação total e 
formação de película 
 

 

4. TEMPO DE TRABALHO 
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5. MODO DE UTILIZAÇÃO 

Preparação de Superfície 
 

A preparação da superfície deve ser observada e é im-
portante para que o material consiga desempenhar to-
das as suas características, tendo durabilidade. 

1. Limpar, secar, retirar resquícios de óleo ou su-
jidade, se for preciso jateie a superfície da 
peça que irá ser aplicada. Também é possível 
fazer rugosidades na peça para auxiliar na an-
coragem do material, isso pode ser feito com 
ferramenta manual, exemplo: lixadeira. 

2. É recomendável que para a limpeza da super-
fície, use um solvente livre de resíduos. 

3. Se aparecerem pontos de oxidação na super-
fície, é recomendado que sejam retiradas an-
tes da aplicação. 

 

 

 
1.  

Método de Aplicação 
 

1. Aplique o produto despejando sobre a super-
fície desejada. 

2. Possível fazer a aplicação com pincel, rolo, 
spray ou rodo.  

3. Atentar para formar uma camada uniforme e 
lisa. 

4. Após a aplicação é importante que faça a lim-
peza dos materiais e ferramentas com água. 

5. Possível aplicação de pintura por cima, após 
secagem do revestimento. 

 

 

6. ARMAZENAGEM 
 

Recomendamos que o sistema seja armazenado em 
locais onde não haja variação brusca de temperatura 
(temperatura entre 5°C a 25°C). Vida útil: Dentro das 
especificações de armazenagem, a embalagem não 
aberta tem vida útil garantida de 12 (doze) meses, to-
davia o material pode resistir vários meses mais. 
 

 

7. MEIO AMBIENTE 
 

O produto não deve ser descartado antes de sua cura 
total, pois é nocivo para o meio aquoso e terrestre. 
Após curado, o produto se torna inofensivo ao meio 
ambiente, porém permanece não biodegradável. Des-
carte em local adequado, conforme regulamentação 
vigente. Não reutilize as embalagens. 
 

 

8. PRECAUÇÕES 
 

Como todo produto químico, este material deve ser 
manipulado seguindo as orientações de segurança do 
trabalho. Utilize equipamento de proteção individual 
(EPI) como luvas descartáveis, óculos de proteção, e 
máscaras contra vapores orgânicos. Manipule em lo-
cais frescos e ventilados. Feche as embalagens imedi-
atamente após seu uso. Consulte a FISPQ.Mantenha 
fora do alcance de crianças. 
 

 

9. DESCARTE DE EMBALAGENS 
 

Não reutilize embalagens vazias, pois podem conter 
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e 
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encaminhadas para descarte apropriado conforme es-
tabelecido para o produto. 
 

 

10. NOTAS 
 

As informações fornecidas nesta Folha de Dados Téc-
nicos (TDS), incluindo as recomendações para uso e 
aplicação do produto, são baseadas em nosso conhe-
cimento e experiência do produto na data deste TDS. 
A D.D.BOND.-X não é responsável pela adequação de 
nosso produto para os processos e condições de pro-
dução com relação aos quais você os utiliza, assim 
como as aplicações e resultados pretendidos. É reco-
mendável que você realize seus próprios testes pré-
vios para confirmar a adequação de nosso produto.  
Qualquer responsabilidade com relação às informa-
ções contidas na Folha de Dados Técnicos ou qualquer 
outra recomendação escrita ou oral referente ao pro-
duto em questão é excluída, exceto se de outra forma 
explicitamente acordado e exceto em relação à morte 
ou danos pessoais causados por nossa negligência e 
qualquer responsabilidade sob qualquer lei de respon-
sabilidade de produto obrigatória aplicável. 
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