FICHA TÉCNICA
X-725

Adesivo de contato

PROPRIEDADES GERAIS
Composição
Cor
Solventes
Densidade
Viscosidade Brookfield
Teor de sólidos
Tempo em aberto

Base elastômero sintético
Âmbar
Hidrocarbonetos e cetônicos
0,85 a 0,9 g/cm³
1300 a 1700 cP
18 a 20%
8 a 10 minutos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Adesivo X-725 é um adesivo de contato, com
resistência ao calor 100ºC e a baixas temperaturas
-30ºC, com elevado poder de adesividade.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Possui excelente resistência ao envelhecimento e
esforços contínuos.
É muito utilizado em colagem de espuma, carpete,
laminados plásticos, materiais vinílicos, tapeçaria
em geral, papelão, metais em borracha e outros
substratos.
Utilizado na indústria automotiva para colagem de
porta pacote e peças técnicas com substratos
fenólicos.

APLICAÇÃO
As superfícies devem estar limpas, secas e isentas
de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade.
O Adesivo X-725 pode ser aplicação por spray ou
pincel em ambas as superfícies. Rendimento
aproximado sistema spray: 200 a 500 mL/m².

Aplique o produto no substrato e espere de 6 a 8
minutos a secagem do adesivo.
Efetue a união dos substratos mantendo-os sobre
pressão.
Instruções específicas de aplicação poderão ser
solicitadas ao Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO
O Adesivo X-725 é fornecido na embalagem:
• Lata de 18 L
Armazenar na embalagem original, fechada, em
ambiente seco, protegida da luz do sol, em
temperatura de 15 a 35o C, o Adesivo X-725 tem
validade de 8 meses a partir da data de fabricação
(vide data na embalagem).

OBSERVAÇÕES
Contêm solventes voláteis e inflamáveis, portanto
recomenda-se usar em locais ventilados. Utilize EPI
para vapores orgânicos.

NOTA
Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos (FISPQ).
Os dados técnicos contidos neste documento estão baseados em nosso conhecimento e experiência presente e não podemos ser
responsabilizados por quaisquer erros, imprecisões, omissões ou falhas editoriais que resultam de mudanças tecnológicas ou de
investigação entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto é adquirido. Antes da utilização do produto, o usuário
deve realizar todos os testes necessários a fim de garantir que o produto é adequado para aplicação a que se destina. Além disso, todos os
usuários devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informações técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio,
caso julguem que a informação na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma forma, seja para uso normal ou uma
aplicação específica do nosso produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento Técnico, destinado a orientar os
usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em
vigor, e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente
documento são dadas a título indicativo e não é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone
ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existentes.
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