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FT - FICHA TÉCNICA  

Folha de dados técnicos 

 

TYTAN BOND 

Nº de série: 17I0003                                                 Nº de referência: JL-TDS-AS026-A04 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1. Tyntan Bond Super Glue é um adesivo de cianoacrilato de componente único 
de cura rápida e baixa viscosidade, especificamente para substratos de difícil 
ligação com mutação, particularmente adequado para colar peças de plástico 
ou borracha (EPM), onde é necessária uma fixação muito rápida . 

2. Tytan Bond Super Glue é um sistema monocomponente, livre de solventes e 
não requer o uso de catalisador, calor ou grampos. 

3. Quando uma fina camada de Tytan Bond aplicada entre duas superfícies entra 
em contato com a umidade atmosférica, ocorre uma polimerização rápida 
produzindo a ligação final. 

 

APLICAÇÕES TÍPICAS 

1. Especialmente formulado para alcançar uma forte ligação entre superfícies 
bem acopladas, como borracha, metais, plásticos, vidro, etc. 

2. Ideal para a fixação de pedras preciosas e semipreciosas em joalherias. Útil 
para reparos de eletrodomésticos, como misturas, trituradores, ferros, etc. 

3. Amplamente utilizado na fabricação de itens de presente de acrílico, materiais 
POP e itens de exibição de mesa. 

 

CARACTERÍSTICA 

1. Solvente livre 

2. Cola em segundos - portanto, produção mais rápida na linha de montagem 

3. Exelente adesão para uma variedade de superfícies 

4. Pronto para usar o produto, sem necessidade de mistura 

5. Configuração rapida dentro de segundos 

6. pequena área é suficiente para obter uma ligação forte 

7. Ligas de plástico, metais e borrachas, porcelana e substratos diferentes 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Testado em 23 ℃ ± 2 ℃, RH50% ± 5% 

Aparência                                                                             Líquido transparente incolor 

Temperatura de aplicação, ℃                                          5-40 

Temperatura de serviço, ℃ -                                            55-85 

Odor                                                                                      Odor Leve 

Viscosidade, mPa.s                                                               100 
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Velocidade de cura de borracha, S                                     5 

Velocidade de cura em MDF, S                                           8 

Velocidade de cura em chapa de aço, S                            5 

Velocidade de cura de madeira tripla, S                           11 

Velocidade de cura do PC, S                                                8 

Velocidade de cura ABS, S                                                   3 

Velocidade de cura do papel, S                                           5 

Velocidade de cura em PVC, S                                             5 

Resistência ao cisalhamento, MPa, stell                            18 

Resistência ao cisalhamento, MPa, ABS                            8 

Resistência ao cisalhamento, MPa, PVC                             10 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

1. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de graxa e cola velha. Mascarar a 
superfície lisa para simplificar a limpeza. Aplique apenas uma superfície. 

2. Aplique em uma superfície, usando 1 gota por polegada quadrada de superfície 

3. Monte as peças e mantenha-as pressionadas por 15 segundos ou até que 
estejam firmes. 

4. Aplique pressão adequada sobre os substratos de ligação. Limpe o excesso de 
adesivo com acetona. 

5. Onde a velocidade de cura é inaceitavelmente longa devido a grandes lacunas, 
a aplicação do ativador na superfície melhora a velocidade de cura. 

 

RESTRIÇÕES 

Para o substrato que a temperatura da superfície exceda + 50 ℃ ou aplique em 
temperaturas abaixo de 5 ℃. 

Não é adequado para todas as superfícies que sangram óleo, plastificantes ou 
solventes, como madeira imersa em óleo, carga de crack de óleo e alguma gordura 
não curada ou sulfurada, e para a superfície onde está molhado. 

Para as superfícies que com toque direto dos alimentos. 

Não use para vidros estruturais. 

Não recomendado para aplicações de imersão em água contínua 
 

ARMAZENAGEM E VIDA ÚTIL 

12 meses em embalagens fechadas em local fresco e seco a temperaturas entre + 5 ℃ 
e 27 ℃, umidade entre 30% -70%. O armazenamento ideal é na metade inferior desta 
faixa de temperatura e faixa de umidade. 
Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não devolva nenhum material ao 
seu recipiente original. 

  
COR 

Transparente 
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PACOTE 

2g (Caixa Display com 24 unidades) / 20g (caixa display com 10 unidades) / 100g (Caixa 
Display com 10 unidades). 
 

 

NOTAS DE SEGURANÇA 

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes da operação, leia atentamente as 
especificações dos produtos e materiais e as instruções na embalagem do recipiente. 
 

NOTAS 

Todas as informações neste documento e em todas as outras publicações (inclusive 
eletrônicas) são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais. Nenhuma 
parte deste documento pode ser copiada, exibida a terceiros, reproduzida, 
comunicada ao público ou usada de qualquer outra forma. As informações técnicas 
neste documento servem como uma indicação e não são exaustivas. Não nos 
responsabilizamos por nenhum dano, direto ou indireto, devido a erros (editoriais), 
incompletos e / ou incorretos deste documento. Isso inclui, entre outros, 
incompletude e / ou incorreto devido a mudanças tecnológicas ou qualquer pesquisa 
realizada entre a data de publicação deste documento e a data em que o produto foi 
adquirido. Não podemos ser responsabilizados por nenhum dano, direto ou indireto, 
devido ao uso do produto descrito neste documento. 

O usuário deve ler e entender as informações contidas neste documento e em outros 
documentos relacionados aos produtos antes da utilização do produto. O usuário é 
responsável por executar todos os testes necessários para garantir que o produto seja 
adequado ao uso pretendido. Não influenciamos a maneira como o produto é aplicado 
e / ou quaisquer circunstâncias relacionadas a eventos que ocorram durante o 
armazenamento ou transporte e, portanto, não aceitamos qualquer responsabilidade 
por danos. 
 

Data de revisão: 04/08/2020                                                Data de Emissão: 04/08/2020 
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