
    
Boletim Técnico de Produto Químico
ORBIGLASS – COLA PÁRA BRISA

PRODUTO  :   ORBIGLASS – COLA PÁRA BRISA

Especificação Técnica

DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:  ORBIGLASS   é  um  selante 
monocomponente,  à  base  de  poliuretano  de  alto  desempenho, 
tixotrópico,  que  cura  com  a  umidade  do  ar,  produto  flexivel  de  alta 
qualidade, durabilidade, e tem uma ótima adesão.
INDICAÇÃO  DE  USO:  Para  colagem  de  pára-brisas,  vidros  traseiros  e 
laterais de veículos. Indicado também para colagens  estruturais.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características Resultados

COR Preto

ODOR Característico de solvente

DENSIDADE 0, 780  – 0, 781 

INSTRUÇÕES  DE  USO: 1º  Remover  o  pára-brisa  substituído.  Não  é  necessário  a  remoção  dos 
resíduos de poliuretano, deixe uma película uniforme. 2º Aplicar o Cleaner sobre o vidro e a chapa. A 
utilização do Cleaner  e de Primer é fundamental  para uma colagem segura.  4º   Aplicar  um uniforme 
ORBIGLASS PU-. Pressione o pára-brisa de imediato, com fita adesiva ou similar. 5º Esperar por 3 horas 
antes da liberação de veículos, 8 horas em veículos com air-bgs. Prolongar o tempo de liberação nos dias 
com  temperaturas  abaixo  de  8  °C.  Informações  complementares  solicitar  para  nosso  Departamento 
Técnico. (UTILIZAR PISTOLA APLICADORA).

ARMAZENAMENTO:  Como todo produto químico,  deve ser  armazenado em sua embalagem 
original, bem vedada e estocar em áreas vetiladas, entre 20 e 30ºC, nu,a sobre ação solar.

PRECAUÇÕES: Cuidado, inflamável. Manter longe de chamas ou de superfícies aquecidas.

COMPOSIÇÃO: 4,4 – Diicisionato de difenilmetano e isocianato.

VALIDADE: 12 meses.
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Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob 
condições  pré-estabelecidas.  Auxiliam  nas  indicações  e  instruções  de  uso,  sendo  que,  para  uma  completa  
indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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