ARTIGOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Adesivos e Selantes
Araldite Hobby 10 min.

Veda Calha

Esta versão de Araldite, é excelente para artesanato e atividades
industriais, proporcionando ótimo resultado final e alta
resistência. É de transparência absoluta e seca em 10 minutos.
Resistência final em 8 horas. Uso profissional e doméstico.

Adesivo a base de borracha e resina sintética. Dispensa solda e é
utilizado para vedação de calhas e suas emendas em geral, rufos,
telhas, pingadeiras galvanizadas, como selante para madeiras,
metal e fibrocimento, etc. Excelente resistência a intempéries.
Indicado como selante ou vedante nas áreas automotivas e
construção civil.

Aradite Professional 24 h

Silicone Brascoved Super

Uso doméstico e profissional, o adesivo epóxi Araldite
Professional é indicado para colagem de grandes superfícies, que
exigem mais tempo de contato entre as partes para garantia das
características mecânicas. Proporciona altíssima resistência e
cura em 24h.

Adesivo selante para barcos, caixas de câmbio, conjuntos
eletrônicos e reparos automotivos, indicado para vidros, madeira,
alumínio, concreto, fibrocimento, borracha e fibra de vidro.
Indicado para aplicações em automóveis, barcos, conjuntos
eletrônicos, pranchas de surf, piscinas e máquinas.

Silicone Brascoved Construção
Massa Epóxi Araldite Tradicional

Selante para box, esquadrias, janelas, calhas e pias. Selante para
vidro, madeira, alumínio, concreto, fibrocimento, borracha e
fibra de vidro. Indicado para aplicações em dutos, box de
banheiros, calhas e pias. Contém fungicida.

A massa Araldite Tradicional, restaura, fixa, veda e molda. Pode
ser usada em granito, mármore, vidro, concreto, metais,
cerâmica, azulejos, louça, madeira, borracha e outros materiais.
Possui alto poder de adesão.

Silicone Neutro Brascoved Super
Adesivo selante para aplicações em equipamentos de
refrigeração, vidros laminados, blocos de vidro, faróis
automotivos, juntas de dilatação laterais e de pisos, prémoldados (parede/cobertura - cobertura/cobertura), mármore e
outras pedras ornamentais. Indicado para vidro, madeira,
alumínio, concreto, mármore, granito, fibrocimento, borracha e
fibra de vidro.

Brascoplast Standard
Adesivo universal para tecido, borracha, feltro, couro, fibras,
cortiça, madeira, chapas, plástico, tapeçaria em geral e outros.
Resistente até 60ºC

Colabras

Silicone Brascoved Super - Sem Fungicida

Colabras é especialmente indicado para colagens de materiais de
superfícies diferentes como: laminados decorativas, couro,
linóleo, folhas de metal, compensados, fibras, concreto,
cimento, papelão e papel.

Adesivo selante para vidro, madeira, alumínio, concreto,
fibrocimento, borracha, fibra de vidro e diversos outros
materiais. Excelente vedação para aquários, barcos, pranchas de
surf, piscinas, etc.

Brascoflex Construção
Cola Vinil

Adesivo selante monocomponente à base de poliuretano, que
vulcaniza à temperatura ambiente. Indicado para aplicação em
juntas com movimentos severos em metais, vidro, cerâmica,
madeira, plástico, concreto e alvenaria. Muito utilizado em juntas
de dilatação de fachadas, pisos e outros.

Adesivo isento de tolueno, recomendado para pequenos reparos
em PVC flexível (lonas de caminhões, bóias, infláveis, piscinas,
etc.).

Brascofoam

Brasfort Extra

Espuma de poliuretano expansível, monocomponente, de cura
com umidade atmosférica e sem CFC. Indicado para fixação,
preenchimento de espaços, isolamento térmico e acústico,
acabamento e vedação. Ideal para instalação de batentes de
portas, janelas, telhas, placas de isolamento térmico,
acomodação de banheiras de hidromassagem, isolamento de
aparelhos de ar condicionado, enchimento de canos de
ventilação, revestimento de barcos, eliminação de goteiras,
reparos de trincas, etc.

Adesivo a base de PVA. Especialmente indicado para colagem de
madeiras de média e baixa densidades, montagem ou conserto
de móveis, tacos, laminados plásticos, tecidos, papel, cortiça,
couro e materiais porosos em geral. Ideal para onde se requer
durabilidade de colagem e perfeito acabamento. Após a
secagem, apresenta um película totalmente transparente e com
alta grau de aderência.

Brascoved 2001 G

Super Cola Tubo

Massa para vedação de juntas e fendas. Largamente utilizada na
indústria, manutenção automotiva, refrigeração e construção
civil (concreto, fibrocimento e outros).

Adesivo para colagens de PVC rígido entre si (tubos plásticos)
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