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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

MULTIFIX FIXA RODAPÉ E SANCA| Adesivo Selante 
 

MULTIX FIXA RODAPÉ E SANCA é um adesivo extraforte base água, de alta performance, desenvolvido 

para substituir a utilização de pregos e massa de gesso durante a aplicação de rodapés de madeira e 

sancas à base de poliestireno expandido (isopor), poliuretano e gesso acartonado. Sua utilização é 

recomendada para ambientes internos, proporcionando excelente aderência em diversos materiais como 

cerâmica, tijolo, metal, gesso, madeira, concreto, compensado, pedras, MDF, cortiça, drywall, plástico e 

PVC.  

 

Instruções de Uso: 
As superfícies a serem coladas devem estar niveladas e livres de qualquer tipo de impureza. Superfícies 

pintadas ou em más condições devem ser lixadas antes da aplicação.  

Para cartucho: Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-

o na embalagem. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique o adesivo em pontos ou em formato de 

cordão (em caso de aplicações verticais), respeitando a distância de 1,5 cm das laterais do material a ser 

colado. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças 

pesadas, utilize suporte ou calço até a cura total do adesivo, que ocorre em 24 horas. Após o uso, 

mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for 

utilizar. 

Para bisnaga: Com o auxílio da tampa, perfure o lacre da bisnaga do produto. Aplique o adesivo em pontos 

ou em formato de cordão (em caso de aplicações verticais), respeitando a distância de 1,5 cm das laterais 

do material a ser colado. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. 

Em caso de peças pesadas, utilize suporte ou calço até a cura total do adesivo, que ocorre em 24 horas. 

Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar ressecamento do produto remanescente. 

O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano úmido, antes da secagem total. Após a secagem 

a remoção só poderá ser feita mecanicamente. 
 

ATENÇÃO: Não recomendada a utilização em materiais à base de Silicone, Polipropileno, Polietileno e 

PTFE.  
 

Causas Prováveis de Problemas com Colagem 

 Superfície inadequada; 

 Superfície suja ou contaminada; 

 Colar as partes depois de 10 minutos em que o adesivo já foi aplicado numa das superfícies; 

 Quantidade de adesivo insuficiente ou em excesso para a aplicação; 

 Temperatura externa abaixo de 5°C no momento da aplicação. 
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Propriedades:  

 Fácil aplicação do produto: Não exige ferramentas especiais, basta pano para limpeza e superfície 

adequada; 

 Tempo de secagem para superfícies porosas: 24 horas (25°C/65% UR); 

 Tempo de secagem para superfícies lisas: 48 horas (25°C/65% UR); 

 Após cura, resiste a temperaturas de -20°C a 80°C 

 Perfeita e rápida fixação, sem sujeiras; 

 Rendimento aproximado (cordão de 4 mm): cartucho de 400 g aplica de 23 a 25 metros lineares. 

 

Dados Técnicos:  
Especificações 

Aspecto Pasta homogênea 

Cor Branca 

Sólidos (%)  >60 

Validade 36 meses 

 

Embalagens:  
 Caixas com 12 cartuchos de 400 g  

 Caixas com 24 bisnagas de 85 g 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

 

Estocagem:  
Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 25°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto 

em sua embalagem original e lacrada tem 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.  

 
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. 

 

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. 
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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. 
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