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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O sistema de blindagem nano tecnológico híbrido subaquático  A.D.BOND-X AQUA SUB 7000 é um material livre de solventes, 
base bicomponente utilizado em diversos substratos, como: metal, madeira, concreto, entre outros. Em sua formulação é 
composto por microesferas metálicas especiais, cargas nano cerâmicas, entre outros.  
Com essa composição, conseguimos obter a melhor forma de suas características que é ser um produto especial para reparos e 
aderências a substratos submersos, além dessa característica diferencial também possui uma barreira anticorrosiva, com barreira 
química de alta performance e ótima resistência mecânica na superfície em que for aplicado. Sua aparência é de uma massa 
esverdeada, possui grande facilidade de aplicação sendo possível fazer reparos em ambientes subaquáticos com vedação 
instantânea também em ambientes secos. possui alto poder de adesão, penetração e impregnação na superfície em que for 
aplicado. Pode ser aplicado manualmente (com uso de luvas) ou com espátulas, com um tempo de cura médio, sendo inicial de 
aproximadamente 50 minutos e total 7 horas, com isso a superfície onde foi aplicado pode ser librada rapidamente. Pela sua 
coloração verde florescente é possível indicar rapidamente qual a área que houve o reparo. 
O sistema de blindagem nano tecnológico híbrido  subaquático A.D.BOND-X AQUA SUB 7000 foi desenvolvido para atender aos 
requisitos e necessidades do mercado de MARÍTIMO e MRO, onde ser precisa fazer reparos submersos. Possui em sua 
formulação resinas especiais em conjunto com nano tecnologia, cargas e aditivos nobres para que se tenha uma resistência e 
performance muito superior aos materiais comumente usados no mercado. 
 

 

ÁREAS DE APLICAÇÃO 

 
O sistema de blindagem nano tecnológico híbrido subaquático  A.D.BOND-X AQUA SUB 7000 é recomendado onde se deseja 
reparo rápido em áreas submersas, sua reação acontece mesmo em contato com a água. Se tornando um reparo adesivo 
permanente, ele atende a todas essas necessidades descritas acima, além das resistências químicas, anticorrosivas, 
intempéries, entre outros. Segue abaixo alguns históricos de sucessos para aplicações como: 
 

• Colagem de chapas metálicas • Reparos de tanques e tubulações 

• Reparos em porta batel • Reparo em flutuantes (obras vivas e mortas) 
• Reparo em obras vivas de 

embarcações  
• Decks de madeira 

• Plataformas  • Entre outros 

 
Obs.: para aplicações diferentes das descritas acima, consulte nossa equipe técnica para avaliação e indicação da melhor solução 
A.D.BOND-X. 
 

 

INFORMAÇÕES DO PRODUTO 

 
PARTE A – RESINA 
Aspecto                               Massa tixotrópica 
Cor                                       Verde florescente 
Densidade                          1,8 – 2,2 g/cm3 
 
PARTE B – ENDURECEDOR 
Aspecto                              Massa tixotrópica  
Cor                                      Branca 
Densidade                          1,8 – 2,2 g/cm3 

 

Tempo de Trabalho (Pot. Life á 250C)          50 minutos 
(quantidade de mistura: 50 gramas) 
 
Cura Inicial                                                        4 horas 
(espessura de 5 cm) 
Cura Final                                                           24 horas 
 
Obs.: o tempo de mistura e trabalho será reduzido se feito em 
quantidades maiores das descritas acima ou haverá um ganho de 
tempo para o caso de camadas / espessuras mais finas. 
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Propriedade da Mistura 
Proporção (em peso)       1 partes RESINA (A) para                                                                        
                                             1 parte  ENDURECEDOR (Parte B) 
 
 
Proporção (em volume)   1 partes RESINA (A) para                                                                        
                                              1 partes ENDURECEDOR (Parte B) 
 

 
Densidade da Mistura                                   1,8 á 2,2 g/cm3 

 

 

 

PROPRIEDADOS DO PRODUTO CURADO 

 
Dureza (Shore D)                      80 +- 5 
 
Dureza (Barcol 935)                     88 
 
Aderência (MPa)                     23 +- 5 
(Conforme ASTM D4541/ ISSO 4624)  
 
Compressão (Mpa)                 85 +- 5 
(Conforme ASTM D695) 
 
Alongamento (%)                        55 
(ASTM D638) 
 
Ótima resistência a cavitação e a Salt spray 

Resistência a Produtos Químicos 
Excelente resistência química a: bases, ácidos, solventes, entre 
outros, nas mais diversas concentrações. 
Obs.: consultar nossa tabela de compatibilidade química. 
 
Resistência térmica                            -200C á 1200C 
 
Resistência U.V 
 
Barreira a umidade, gases, O2 e derivados 
 
 
 

  
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 
A preparação da superfície deve ser observada e é importante 
para que o material consiga desempenhar todas as suas 
características, tendo durabilidade. 
 

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

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

3. Se aparecerem pontos de oxidação na superfície, é 
recomendado que sejam retiradas antes da aplicação 
para que haja ancoragem na superfície e o material 
tenha a performance desejada. 

 

MISTURA DOS COMPONENTES 
 

1. A temperatura do material deve estar entre 20°C e 30°C. 
 

2. Adicione o endurecedor (parte B) na resina (parte A), 
pode se fazer a dição de todo o produto direto, ou então 

NOTAS 
 
As informações fornecidas nesta Folha de Dados Técnicos (TDS), 
incluindo as recomendações para uso e aplicação do produto, são 
baseadas em nosso conhecimento e experiência do produto na 
data deste TDS.  
 
A A.D.BOND-X não é responsável pela adequação de nosso 
produto para os processos e condições de produção com relação 
aos quais você os utiliza, assim como as aplicações e resultados 
pretendidos. É recomendável que você realize seus próprios 
testes prévios para confirmar a adequação de nosso produto.  
 
Qualquer responsabilidade com relação às informações contidas 
na Folha de Dados Técnicos ou qualquer outra recomendação 
escrita ou oral referente ao produto 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 responsabilidade 
de produto obrigatória aplicável. 

 

MEIO AMBIENTE 

 
O produto não deve ser descartado antes de sua cura total, pois é 
nocivo para o meio terrestre. Após curado, o produto se torna 
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adicionar proporcional de acordo com a quantidade que 
é desejada e do método utilizado para aplicação. 

Obs.: Indicamos a mistura em pequenas quantidades, 
fracionadas para que não ocorra reação exotérmica e acelere a 
cura do material. 
 

3. Certifique-se de agitar os dois componentes por 
completo, não esquecendo de “raspar” as laterais e o 
fundo da embalagem. Recomendamos a mistura de 3 a 
5 minutos ou até total homogeneização. 
 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 
 

1. Aplique todo o produto já misturado na superfície 
preparada utilizando a própria mão modelando 
conforme a superfície ou a peça. 
  

2. Indica-se a aplicação de camada mínima de 2 mm, sem 
limite máximo. Obs.: essa camada poderá ser menor, de 
acordo com a necessidade de cada cliente e avaliação de 
nossa equipe técnica. 
 

3. Após a aplicação é importante que faça a limpeza dos 
materiais e ferramentas. 
 

 

ARMAZENAMENTO 

 
Recomendamos que os componentes sejam armazenados 
separadamente e 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, todavia o 
material pode resistir vários meses mais. 

 

inofensivo ao meio ambiente, porém permanece não 
biodegradável. Descarte em local adequado, conforme 
regulamentação vigente. Não reutilize as embalagens. 

 

 

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 os vapores 
orgânicos. Manipule em locais frescos e ventilados. Feche as 
embalagens imediatamente após seu uso. Consulte a FISPQ. 
Mantenha fora do alcance de crianças. 

 

 

DESCARTE DE EMBALAGENS 
 
Não reutilize embalagens vazias, pois podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para 
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. 
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