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•

Características do Produto

Propriedades Típicas

Cor:
Base:
Consistência:
Sólidos:
Sovente:
Peso Específico:
Rendimento
Resistência à temperatura
•

(estes são dados de referência e,
portanto, não devem ser usados
como especificação)

•

Aplicação

É um adesivo de uso geral, de cor clara, à base de borracha e resinas
sintéticas, que possui um alto valor de adesão e excelente resistência ao
cizalhamento e ao calor. Foi especialmente desenvolvido para promover a
adesão de borrachas, tipo neopreno, outros tipos de borracha semelhantes
entre si, ou a metal, bem como a quase os tipos de madeira e materiais.

•

Amarelo
Policloropreno
Xarope fino
28% mínimo
Toluol e MEK
0,84 a 0,88 g/cm3
2,7 m2 /L
121o C

Em testes de laboratório, ao efetuar-se a colagem de lona em aço, o
Adesivo de Contato 1300L atingiu um valor médio de adesão de 24 a 26
psi. Foram aplicadas duas camadas de adesivo em ambas as superfícies,
com intervalo entre as aplicações de 10 minutos e aguardando-se um
tempo em ambiente aberto de 5 minutos.
Essas amostras foram testadas após 48 horas em ambiente controlado a
50% de umidade relativa e 25%, em máquinas de tração a uma
velocidade de 2 polegadas/minuto.

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de óleo, pó, graxa e
umidade. Pode ser aplicado com pincel, rolete ou sistemas de
pulverização.

Adesivo de Contato
1300L
Armazenamento

• Para obter maior estabilidade, esse produto deve ser armazenado em
embalagem original bem vedada, a uma temperatura entre 15°C e 25°C .

Precauções

•

Como o solvente desse adesivo é volátil e inflamável, deve ser
armazenado a aplicado em local bem ventilado e isento de fontes de
ignição.

Nota Importante

•

Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso.
Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para
informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de
Adesivos 3M.
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Informações :
Consultar o Serviço Técnico
Tel.: (0 XX 19) 3864-7114
Fax: (0 XX 19) 3864-7722
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