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FT – FICHA TÉCNCIA 

Adesivo de Montagem – FIX3 
 
Adesivo de Montagem – FIX3 é adesivo de borracha/sintética a base de resina pronto para 
uso recomendado para consertar, colar, prender espelhos mosaicos decorativos em superfícies 
de construção absorventes e não absorventes tais como: 
- concreto 
- madeira 
- painéis de gesso 
- azulejos de 
- metal 
- cerâmica 
 
BENEFÍCIOS 
ð Não é corrosivo para o prateado de espelhos 
ð Aderência inicial rápida 
ð Aderência excelente à maioria das superfícies de construção 
ð Colagem permanentemente flexível e durável 
ð De fácil aplicação 
ð Resistente a umidade 
 
APLICAÇÕES TÍPICAS 
- Colagem de espelhos decorativos 
- Colagem de espelhos mosaicos 
- Colagem de azulejos decorativos e acústicos de poliuretano. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
Em estado embalado: 
Composição                                    estireno – Borracha butadiene (SBS), resinas de hidrocarbono 
                                                        resinas, solventes orgânicos, preenchimentos minerais 
Cor e consistência                           pasta bege 
Densidade                                       1,1-1,2 g/cm3 
Temperatura de aplicação               +10oC até +30oC 
Tempo de trabalho                          10 - 20 minutos 
Tempo completo de cura                 até 72 horas 
Produtividade                                  300-500 g/m2 
Flamabilidade                                  altamente inflamável 
Força de adesão:       100kg /m2  (média nos substrato supracitados) 
 
Em estado curado: 
Resíduo sólido                                              72% ± 3% 
Resistência térmica de juntas após cura     de -20oC até +60oC atente 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
 
Preparação – Limpe, desengraxe e seque a superfície. Corte o bico de acordo com a largura da 
fissura e corte fora o escape do cartucho sobre a linha e rosqueie o bico por cima. Coloque o  
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cartucho na pistola de cartucho. 
 
 
Aplicação – Aplique a cola na superfície do espelho em listras, mantendo uma distância de 5 cm 
entre cada faixa e 2 cm de distância da borda do espelho. Junte as superfícies pressionando-as 
com força e igualmente. O alinhamento do espelho pode ser corrigido em cerca de 2-3 mm 
dentro de aproximadamente 5 min. A partir do momento de colagem das duas superfícies. Em 
caso de espelhos maiores (acima de 0,15m2) use elementos de sustentação para prevenir que 
os espelhos escorreguem. 
 
INFORMAÇÃO LOGÍSTICA: 

Código do 
produto 

Conteúdo  Embalagem  
Unidades por 
caixa 

Unidades 
padrão 
por EUR-pallet 

3399  310ml  Cartucho  12  1440 

 
A sua vida útil em prateleira é de 18 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado 
em cartuchos originais não abertos em temperatura de +5oC até +25oC em local seco de 
armazenagem, protegido de congelamento. 
 
INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE: 
Estrada: ADR/RID (Cruzando fronteiras): 3 Líquidos inflamáveis, P.G.. II 
Por mar: IMDG/GGVVide: 3.1, EMS Número. 3-05 
Por ar: ICAO-TI e IATA-DGR: 3 
UN Número: 1133 
 
PRECAUÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 
Aplique as medidas costumeiras de higiene. Para informação detalhada requeira as Folhas de 
dados de Segurança de Material disponíveis sob pedido feito à Selena Co. S.A. 
Contém: etano, hexano, isômere R52 é perigoso para organismos aquáticos. R66 A 
exposição repetida pode causar ressecamento e rachadura da pele. R67 Os vapores podem 
causar náusea e vômito. S2 Mantenha longe do alcance de crianças. S9 Mantenha o invólucro 
bem fechado e em local bem ventilado. S16 Mantenha longe de fontes de ignição – Não fume 
perto dele. S23 Não respire os vapores. S33 Tome medidas de precaução contra descargas 
eletrostáticas. S38 Coloque máscara no caso de ventilação insuficiente. S46 Se engolido procure 
ajuda médica e mostre o rótulo. 
Considerações para descarte: Restos de produtos e cartuchos vazios devem ser descartados de 
acordo com os regulamentos oficiais. 
 
Znaczki: 
Xn – perigoso  
F+ - altamente inflamável 
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
são consideradas como acuradas. Porém, porque as condições e métodos de uso de nossos 
produtos estão além de nosso controle, estas informações não serão usadas em substituição  
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aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são completamente 
satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia da Selena é que o produto 
atenderá suas atuais especificações de venda. A única restituição no caso de quebra desta 
garantia é limitada ao reembolso do valor de compra de nosso produto ou substituição de 
qualquer produto que se mostre diferente do garantido. Selena Co. S.A. especificamente recusa 
qualquer outra garantia expressa ou implícita que possa parecer adaptável para algum propósito 
particular ou comercialidade. Selena não assume responsabilidade por qualquer incidente ou 
danos consequentes. Sugestões de uso não serão tomadas como persuasão para infringir 
qualquer patente. 
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