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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

COLABOND (3g, 20g e 100g) | Adesivo Instantâneo 
 

COLABOND é um adesivo instantâneo à base de etil cianoacrilato. É o produto ideal para profissionais, 

especialmente marceneiros que necessitam de força e precisão na finalização de seus trabalhos. Possui 

fórmula superforte, proporcionando uma colagem instantânea e resistente aos mais variados materiais 

como porcelana, metal, couro, madeira, borracha, papel, bijuterias e plásticos* em geral. Seu bico garante 

uma aplicação precisa e sua tampa especial impede o entupimento. 
 

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone e resina antiaderente (PTFE) 

 

Instruções de Uso: 
Limpe as superfícies a serem coladas deixando-as livres de umidade, oleosidade e demais impurezas. 

Remova a tampa do frasco e, com as superfícies limpas e secas, aplique COLABOND em uma das partes e 

pressione-a na outra superfície que deseja colar por cerca de 10 segundos. Após o uso, limpe o bico 

aplicador com papel, tampe e armazene o produto em pé. 

IMPORTANTE: O uso de COLABOND não é recomendado para tecidos e isopor. Não aconselhável 

aplicação em materiais expostos a altas temperaturas. 

 

Propriedades:  
 Tempo de secagem total: 15 minutos 

 O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições de temperatura e umidade do dia. 

 
Dados Técnicos: 
Especificações 

Aspecto Líquido fluido translúcido 

Cor Incolor 

Viscosidade (cP) – 

s1/20rpm a 25°C 
30 – 60  

Densidade (g/mL) 1,045 – 1,055 

Validade 24 meses 

 
Embalagens:  
 Caixas com 72 ou 12 frascos de 100 g 

 Caixas com 48, 12 ou 96 frascos de 20 g 

 Caixas com 96 blisters de 3g 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/
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Estocagem:  
Manter em local coberto e ventilado, entre 10 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto 

em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado. 

 

Segurança:  
Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 

informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça 

atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, 

considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. 

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.  
 

CONTATO COM A PELE: 

Remover excessos do adesivo. Lavar a área com água morna e sabão. Aos poucos o adesivo irá se soltando 

(pode demorar horas). Faça movimentos suaves e laterais. Não tente descolar movimentando as partes 

coladas com movimentos em direções opostas, pois desta forma estará sendo forçado o descolamento.  
 

CONTATO COM PÁLPEBRAS:  

Lave com água morna em abundância pelo menos durante 15 minutos. Aplicar gaze embebida em água 

morna. Não tente abrir os olhos forçando com as mãos. Consultar um oftalmologista. 
 

CONTATO COM GLOBO OCULAR: 

Eventuais respingos do produto irão aderir à proteína dos olhos e se desprenderão em períodos 

intermitentes. Isto poderá ocorrer durante horas. Poderá haver lacrimejamento até que se normalize. 

Poderá haver dupla visão devido a irritação. Consultar um oftalmologista. 
 

CONTATO COM A BOCA: 

Ocorrendo acidentalmente a adesão dos lábios, aplicar grandes quantidades de água morna e orientar o 

acidentado para que pressione com bastante saliva o interior da boca, fazendo movimentos laterais, 

tentando descolar os lábios. Não force com as mãos. Não tente descolar movimentando em direções 

opostas. Procure um médico. 
 

QUEIMADURAS: 

Durante a polimerização, os adesivos cianoacrilato geram aquecimento. Em alguns casos, se grandes 

quantidades são derramadas sobre as roupas, a temperatura sobe o bastante para causar queimadura. 

Uma vez retirado o adesivo do local, conforme orientações anteriores, as queimaduras devem ser tratadas 

normalmente 

 

Em caso de emergência, entre em contato com: 
CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA  

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

(011) 3069-8571 – 08000.148.110. 

 

  

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/
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Suporte Técnico: 
O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e 

processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000. 
 
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver 
confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer 
propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação 
geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade 
de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco 
envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de 
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras. 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/

