
Adesivo  acrílico de base aquosa. 

Descrição

Vantagens

• Fácil aplicação;

  Pronto para consumo;

  Forte aderência ao EPS;

  Resistente à água depois de curado.

Ntec Bond 900
Adesivo Acrílico para Colagem de Artefatos

 de Cimentos e EPS
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• Colagem de EPS(isopor), pedras e artefatos de cimento em fachadas;

• Colagem de EPS(isopor) em alvenarias como revestimento de câmaras frias;

• Colagem de tela de aço, tela de fibra de vidro (tipo grapa) em viga de aço, viga de concreto e madeira;

• Colagem de peças pré-fabricadas

• Preenchimento de junta serrada em piso industrial. 

Utilização

Embalagens

Balde de 5 L, Balde de 18L e  Tambor de 200Kg

Propriedades

   Rígido

   Ótima resistência ao intemperismo;

   Forte aderência a superfícies;

   Ótima resistência ao arrancamento.
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   Espátula comum ou dentada; 

   Bisnaga tipo confeiteiro.

Ferramentas de Aplicação

Segurança

Apresenta baixo 
risco à saúde, 
porém, evitar 

contato excessivo 
com a pele.

Em caso de 
contato com os 
olhos, lavar com 
água corrente.

Usar luvas de PVC

ou látex.

Usar óculos de 
segurança.

Em caso de 
ingestão, 

provocar vômito, 
tomar bastante 
água e procurar 

um médico.

Armazenagem

Deverá ser estocado em local bem ventilado, evitando lugares onde ocorra incidência do sol e 
variações extremas de temperatura. O período de estocagem é de 6 meses.

Característica

Aspecto   Pasta

Cor   Cinza cimento.

   Aproximadamente 3,0Kg/m² para assentamento de peças de cimento.

   Aproximadamente 2,0Kg/m² para assentamento de peças de EPS e colagem de telas.

Consumo



As informações contidas neste boletim servem como orientação. Não há nenhuma garantia expressa ou implícita quanto aos resultados obtidos com o uso do 
produto, isolamento ou em formulações, em operações que não estejam sob nosso controle direto.

Armazenagem

Estocar em local 
bem ventilado e 

em sua 
embalagem 

original sempre 
fechada.

Evitar lugares 
onde ocorra 

incidência de luz 
e calor.

Evitar variações 
extremas de 
temperatura.

Estocar por no 
máximo 12 

meses.

Em caso de 
vazamento, 

absorver resíduos 
com terra ou areia 

úmida.
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