FSF TURBO
VANTAGENS
- Uso interno e externo
- Agarre inicial em 3 segundos
- Máxima resistência após curado
- Aplicável em superfícies úmidas
- Resistente aos raios UV
- Sem solvente, sem isocianato

DESCRIÇÃO

Adesivo extra forte, com agarre imediato. Isento de
silicone, solventes e iscoainatos. Possui alto desempenho, permitindo a colagem/fixação imediata de elementos até 22kg/cm², sem a necessidade de qualquer
suporte. Pode ser aplicado em superfícies úmidas.

USOS RECOMENDADOS

Adesão de diversos materiais tais como: vidros, cerâmicas, pedras, metais, plásticos paines de poliéster, epóxi,
poliuretando, aço inoxidável, alumínio, cobre, zinco,
chumbo e madeira. Recomendado para fixação imediata de elementos com peso máximo de 22kg/cm²,
mesmo em superfícies verticais, sem a necessidade de
apoio/suporte.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a serem vedadas/unidas devem estar
limpas, secas e isentas de pó, engobe e graxa. Com
uma pistola aplicadora, aplicar um cordão de adesivo
vertical com 10-20cm de distancia entre si. Não aplicar o adesivo no perímetro da superfície para permitir a
entrada de ar/ventilação. Os cartuchos da Bostik-Fortaleza já são fornecidos com um bico especial em forma triangular, para permitir a aplicação de um cordão
com as dimensões adequadas. Durante a aplicação,
manter a pistola a cerca de 90º relativamente à superfície sobre a qual será aplicada. Pressionar firmemente
ambas as superfícies, assegunda a espessura mínima
entre ambas de 2-3mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base

Hibrido

Modulo de Elasticidade a 100% (N/mm²)

1,39 MPa

Densidade

1,57 g/ml

Tempo de formação de pele(20 ºC/50% UR)

15 min

Velocidade de cura (20°C/50%UR)

3mm/24h

Dureza Shore “A” . (DIN 53505)

60

Resistencia a tração (N/mm²)

2,18 MPa

Alongamento à rutura

>100%

Resistência à temperatura

-40ºC a +100ºC

Temperatura de Aplicação

+ 5ºC a +35ºC

RENDIMENTO

Um cartucho considerando um cordão de 5 mm de
diâmetro tem um rendimento de 10 metros lineares.

RESTRIÇÕES DE USO

Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA e PTFE,plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.

SAÚDE E SEGURANÇA

Manter fora do alcance de crianças. Em caso de contato acidental, procure um médico levando esta ficha
técnica e a FISPQ do produto.

ARMAZENAGEM

18 meses em local seco e com temperaturas inferior à 25ºC

Ficha Técnica
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