
Cola super rápida para união 
de peças metálicas, plásticas e 
borracha.

Fecho especial prático
• Dosagem precisa
• A ponta não entope

Cola em segundos
• Processamento imediato possível
• Reparações rápidas
• Construções simples sem materiais de 
À[DomR�DGLFLRQDLV�VmR�SRVVtYHLV

Elevada resistência ao 
envelhecimento e condições 
climatéricas

Não contém solventes e silicone

Campos de aplicação
Materiais adequados são metal, cobre, 
aço/ferro, borracha, todos os tipos 
de elastómeros comuns (Borracha 
maciça ou espuma de borracha), 
nomeadamente SBR, EPDM, GFK, 
EPDM, policarbonato, etc., cortiça, 
SHGUDV�DUWLÀFLDLV�H�QDWXUDLV��HVPDOWH��
vidro, espelho, porcelana e cerâmica.

$V�LQVWUXo}HV�GH�DSOLFDomR�VmR�UHFRPHQGDo}HV�IRUQHFLGDV�FRP�EDVH�QRV�QRVVRV�SUySULRV�WHVWHV�H�H[SHULrQFLD��5HFRPHQ-
damos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de 
XPD�DSOLFDomR�HVSHFtÀFD��1mR�DVVXPLPRV�TXDOTXHU�UHVSRQVDELOLGDGH�OHJDO�SRU�TXDLVTXHU�FRQVHOKRV�RX�LQIRUPDomR�WpFQLFD�
IRUQHFLGRV�SHOD�QRVVD�OLQKD�JUDWXLWD�GH�DSRLR�DR�FOLHQWH�D�PHQRV�TXH�HVWH�VHUYLoR�GH�DFRQVHOKDPHQWR�H�RX�LQIRUPDomR�WpF-
nica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou 
intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e 
DOWHUDo}HV�WpFQLFDV

Produtos complementares Art.-Nr.
Primário para cola super rápida 0893 091 5
Ativador para cola super rápida 0893 301 20
Removedor para cola super rápida 0893 099 220

COLA SUPER RÁPIDA KLEBFIX

Art.-Nr. 0893 090 0 0893 09
Qt./Emb. 1/25 1/100
Conteúdo 5 g 20 g
Tempo de cura min./máx. / Condição 2-90 s / conforme material 5-90 s / conforme material
Base química Cianoacrilato ácido de ester etílico
Cor Transparente
Densidade 1,06 g/cm3

Tamanho da fenda a colar máx. 0,1 mm

Temperatura de aplicação min./máx ��&�DWp�����&
Resistência térmica min./máx. ����&�DWp�����&
Resistência ao corte (DIN EN 1465) !���1�PP2 (Alumínio)
Validade a partir de data de fabrico 12 meses
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Aplicação
As partes a colar devem estar limpas, 
sem gorduras e secas. Aplicar uma 
FDPDGD�ÀQD�H�XQLIRUPH�GH�FROD�DSHQDV�
numa das superfícies. Fazer pressão 
para assegurar uma ligação imediata.

03 03 0006

Com registo NSF P1 (nr.: 151993), 
conforme os requisitos da P1.


