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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

MULTIFIX FIXA CUBA| Adesivo Selante 
 

MULTIFIX FIXA CUBA é um adesivo selante de aspecto pastoso de alto desempenho, para colagem de 

cubas de inox e frontões em pias de mármore e granito.  

 

Instruções de Uso: 
 A pia deve estar completamente seca. Se necessário, limpe para melhorar a adesão. Coloque a pia sobre 

um cavalete com a parte onde receberá a cuba virada para cima. Use fita crepe para delimitar a área onde 

será fixada a cuba. 

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

o na embalagem. O corte deve ser reto para que o bico toque ambos os lados da superfície. Insira o 

cartucho na pistola aplicadora. Aplique MULTIFIX diretamente na cuba por, no máximo, 5 minutos. 

Coloque a cuba sobre a área demarcada da pia, acerte imediatamente a posição e pressione. Remova a 

fita crepe e limpe os excessos imediatamente. Exerça pressão até a cura total, que ocorre em 24 horas. A 

pressão poderá ser obtida através de um torniquete. Teste se a cuba está firme antes de movimentá-la. 

Limpe o frontão com álcool e aplique o MULTIFIX em toda sua extensão. Junte o frontão à pia e aguarde 

por 2 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 diretamente na 

cuba por, no máximo, 5 minutos. Coloque a cuba sobre a área demarcada da pia, acerte imediatamente 

a posição e pressione. Remova a fita crepe e limpe os excessos imediatamente. Exerça pressão até a cura 

total, que ocorre em 24 horas. A pressão poderá ser obtida através de um torniquete. Teste se a cuba está 

firme antes de movimentá-la. Limpe o frontão com álcool e aplique o MULTIFIX em toda sua extensão. 

Junte o frontão à pia e aguarde por 2 horas. Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar 

ressecamento do produto remanescente. 
 

ATENÇÃO: Não exponha MULTIFIX FIXA CUBA a tensão mecânica até que esteja completamente curado. 
 

LIMITAÇÕES 

Não é recomendado para: 

• Juntas de imersão contínua em água ou outro líquido;  

• Expor o selante à tensão mecânica (raspagem ou limpeza com materiais que possam provocar 

faíscas) até que esteja completamente curado; 

• Vedações em placas de policarbonato e acrílico; 

• Áreas totalmente confinadas, juntas profundas ou com circulação precária de ar; 
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Propriedades:  
• Adesão inicial de forte pega (tack); 

• Rápido no tempo de secagem; 

• Forma pele em 2 minutos e seca completamente em 24 horas (23°C/65% UR); 

• Cola e veda ao mesmo tempo; 

• Boa resistência aos ambientes úmidos; 

• Rendimento aproximado (cordão de 5 mm): cartucho de 285 g aplica 4 cubas (40cm x 30cm). 

• Devido à complexidade e diversidade dos materiais em geral, atualmente é recomendado fazer 

previamente um teste de compatibilidade entre o selante e o substrato. 

 
Dados Técnicos: 

Especificações 

Aspecto Pasta homogênea 

Cor Cinza 

Dureza Shore A  >40 

Validade 18 meses 

 

Embalagens:  
• Caixas com 12 cartuchos de 285 g 

• Caixas com 24 bisnagas de 75 g 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

 
Estocagem:  
Produto inflamável! Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 25°C, ao abrigo da luz solar e longe 

de fontes de calor. 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: Classe 3, número ONU 1133 – Líquidos inflamáveis.  

 
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. 
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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. 
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