
Adesivo instantâneo
adesivo instantâneo a base de cianoacrilato

Ficha técnica

descrição
ADESIVO INSTANTÂNEO é um adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, 
calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais.
Projetado para atingir grandes resistências de colagem de material com ou sem porosidades na superfície, 
como borracha, metais, plásticos entre outros.

Campos de aplicação
• Indicado para a colagem de madeira, plástico, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR, PVC e alumínio.

benefícios
• Viscosidade média;
• Colagem instantânea;
• Baixo odor.

Propriedades típicas

cor
Transparente.

Embalagem
O BARONE ADESIVO INSTANTÂNEO é fornecido em frascos de 20g e 100g.
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Material Tempo de cura (s)
ABS com ABS 6 - 7
Madeira com madeira 8 - 13
ABS com aço inoxidável 8 - 12
NBR com aço inoxidável 6 - 8
NBR com NBR 5 - 8
Aço inoxidável com aço 
inoxidável 6 - 9

ABS com NBR 6 - 9
Madeira com ABS 8 - 13

Caracterís�cas Unidade Valor
Viscosidade cps 100 - 130
Densidade kg/L 1,05 - 1,06
Ponto de fulgor °C 80
Ponto de ebulição mmHg 65



Consumo
Varia com a área de aplicação.

composição
Base de etil cianoacrilato.

armazenamento
Armazenamento deixar os produtos em local seco entre 20°C - 25°C,  durante longos periodos na refrigeração a 
5°C.

validade
12 meses após a data de fabricação.

limpeza
A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com o uso de acetona.  Materiais impregnados com 
produto devem ser limpos mecanicamente.

Avisos
• Evitar contato com a pele e os olhos;
• Em contato com a pele, enxaguar com água morna ou dissolver com acetona;
• Não remova com força;
• Em contato com os olhos, manter abertos e procurar ajuda médica;
• Manter longe do alcance das crianças.

metodologia de aplicação
Preparo do Substrato:

O substrato deve estar seco e devidamente livre de qualquer tipo de impureza e substâncias que possa prejudicar 
a aderência do ADESIVO INSTANTÂNEO.

Aplicação:

O produto deve ser aplicado em uma fina camada do adesivo, para a colagem necessita a compressão das duas 
partes por alguns segundos a colagem será instantânea a cura total será 24 a 48 horas. Após a aplicação se for 
necessário limpe o excesso de cola da tampa e do bico da embalagem.

saúde e segurança
• Causa irritação nos olhos e na pele;
• Em caso de contato com os olhos ou a pele, procurar atendimento médico imediatamente;
• Em casos de ingestão, não induza ao vômito;
• Ligue para um médico ou centro de controle toxicológico;
• Lave bem as mãos após o manuseio;
• Descarte de resíduos não utilizados, e de outros resíduos contaminados deve ser feito de acordo com a 
regulamentação local, estadual, federal;
• Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso;
• Manter fora do alcance das crianças.

desempenho grupo barone
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento 
técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme  características de cada obra como 
temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificaçoes 
deste documento técnico.
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desempenho grupo barone
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento 
técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme  características de cada obra como 
temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificaçoes 
deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total 
responsabilidade por quaisquer danos e prejuizos ocorridos.


