
 

 

Última geração de MS polímero  
Agarre inicial em 5 segundos 

1000 usos 
Rápido agarre inicial e durabilidade  

Conexão flexível  
Alta resistência  

Alta resistência a umidade 

Excelente adesão à maioria das 
superfícies, tanto porosa e não porosa, por 
exemplo folhas de metal, vidro ou materiais 
sintéticos 

Alta resistência a UV 

 

 

TYTAN PROFESSIONAL  

VECTOR MS High Tack Adesivo de Montagem 

 

Adesivo de montagem hibrido de um componente, adesivo universal, cura em contato com 

umidade, não contém solventes, isocianato e água. Adesivo recomendado para trabalhos de 

montagem diversas e acabamento em construção.  

 

APLICAÇÕES 

 Colagem de diversos tipos de materiais de construção como: Concreto, plástico, chipboard, 

wood, bloco, vidro entre outros.  

Colagem de diversos substratos de madeira, metal, cerâmica, plástico, vidro etc.  

Colagem de rodapés, solteiras, sancas, painéis, latrilhos etc.  

Colagem de elementos decorativos feitos de madeira, cortiça, madeira prensada e pedras. 

Colagem de elementos pesados. 

Juntas de dilatação em taques de água e piscinas. 

 

BENEFÍCIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Temperatura de aplicação [°C]             + 15 - + 25 

Condição ideal de aplicação [°C]           +15 -+25 

Umidade relativa do ar [%]             60 
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INSTRUÇÕES DE USO 

Antes da aplicação, ler instruções de segurança apresentadas na FISPQ. 

1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

• Superfícies ligadas deve ser plana, seca e livre de contaminações e substâncias que 

impedem a aderência.  

•     Em superfícies lisas como vidro, metal galvanizado, materiais sintéticos ou alumínio, 

desengordure a superfície com álcool ou acetona.  

 

2. PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

• Corte a ponta do cartucho com um estilete. Use somente com aplicador tipo "V" que 

acompanha o produto. Insira o cartucho na pistola de aplicação. Devido à elevada viscosidade 

do produto, é recomendado o uso de arma para a massa espessa. 3. APLICAÇÃO 

•    Aplique a cola em barras verticais e paralelas ou faixas na superfície do material. 

• Em caso de superfícies grandes, o adesivo deve ser aplicado de forma sinuosa para 

aumentar a adesão.  

•    Após a aplicação do adesivo, conecte os elementos e pressione de forma uniforme.  

•    Correções de alinhamento das superfícies podem ser feitos em até 15min.  

• O adesivo não pode ser aplicado em superfície vedada ou sobre em camadas 

sobrepostas, pois ele cura em contato com a humidade do ar, bem como humidade da 

superfície.  

• No caso de objetos pesados dependendo das condições da superfície, é preciso 

suportar o objeto a ser colado por pelo menos 24h.  

 

4. INSTRUÇÕES PARA CONCLUSÃO DA APLICAÇÃO 

•    Limpeza: ANTES DA CURA use pano seco ou umedecido com gasolina para. APÓS A CURA 

apenas mecanicamente.  

•    NÃO LAVE AS MÃOS COM SOLVENTES  

 

5. OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES  

•    Testes de adesão antes da aplicação são recomendadas 

•    Não é adequado para PE, PP, Teflon e superfícies betuminosas 
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DADOS TÉCNICOS 

Color  

BRANCO CREMOSO                                + 

 

Não curado                                            valor 

Base: MS POLÍMERO                             + 

Conteúdo sólido  [%]                           100 

Densidade [g/ml]                           1,47 

Tempo de cura [mm/24h]             2,5 - 3 

Tempo de formação de pele [min] ~ 15 

Dureza Shore-A                                      46 - 50 

 

Curado Valor 

Resistência a temperatura [°C]              < +60 

 

Todos os parâmetros dados são baseados em testes de laboratório conformes com as normas 

internas do fabricante e dependem das condições de endurecimento do produto (c.a. ambiente, 

temperatura da superfície, a qualidade dos equipamentos usados e habilidades de pessoas que 

aplicam o produto). 

 

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 

Garantia de 12 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado em embalagem 

fechada original, a temperaturas de 5 ° C a 25 ° C em um local seco e protegido do frio e calor 

excessivo. 

 

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES 

Para obter informações detalhadas procure a Ficha de Instrução de Segurança de Produtos 

Químicos - FISPQ disponível no fabricante mediante solicitação. Questões relativas à 

eliminação: restos do produto e os cartuchos vazios devem ser descartados em conformidade 

com os regulamentos locais. 
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Todas as informações escritas ou orais, recomendações e instruções são dadas de acordo com 

o nosso melhor conhecimento, testes e experiências, de boa fé e em conformidade com os 

princípios do fabricante. Cada utilizador deste material irá certificar-se de todas as maneiras 

possíveis, incluindo a verificação do produto final em condições adequadas, sobre a adequação 

dos materiais fornecidos para os fins previstos. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer 

perdas sofridas devido à aplicação imprecisa ou errónea de materiais do fabricante. 
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