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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O acelerador PRO100A é um ativador em spray que 

respeita a camada de ozono, cuja utilização está na 

activação do processo de cura do adesivo cianocrilato, 

depositando um equilíbrio adequado de íons na 

superfície, estimulando o atrito do adesivo e preparando 

a superfície para posterior colagem. Está criado 

principalmente para acelerar o processo de colagem de 

materiais inactivos. Por outro lado, impede a absorção 

de adesivos de baixa viscosidade. Com o Acelerador PRO 

100A encontra um complemento ideal para preencher 

fissuras. 

Tecnologia Ativador para Cianocrilato 

Tipo de químico Amina (ingrediente ativo) 

Solvente n-Heptano 

Viscosidade Muito baixa 

Aspecto Transparente e incolor 

Aplicações 
Ativador para cura de colas 
de Cianocrilato 

 

PROPRIEDADES DO MATERIAL 

Peso específico 0,60 
Viscosidade cinemática (mm2/s) 0,6 
Velocidade da cura (sec) 3 
Ponto de inflamação (⁰C) -4 
Validade do produto (meses) 12 
 

CARACTERÍSTICAS DA CURA 

Tudo depende da viscosidade do adesivo. Com baixa 

viscosidade, actua com rapidez; com viscosidades 

superiores demora cerca de 10 segundos. Em gel, 

dependendo da técnica, cerca de 30 segundos.  

INFORMAÇÃO GERAL 

Este produto não é recomendado para utilização com  

oxigénio puro e/ou sistemas ricos em oxigénio, e não  

deve escolher um vedante de cloro ou outros  

oxidantes fortes.  

 

Para obter informações sobre segurança na  

manipulação deste produto, consulte a ficha de 

dados de segurança.  

Sob nenhuma circunstância deve misturado 

directamente como líquidos activador e o  

adesivo. Utilizar apenas em áreas bem 

ventiladas. 

 MODO DE EMPREGO 

Pós-activação  

1. Para melhor desempenho, as superfícies a 

unir devem estar limpas, secas e livres de óleo 

ou graxa.  

2. Aplique o cianocrilato às peças a aderir ou 

fixar.  

3. Aplique o activador sobre a superfície  

contrária à que foi aplicado o adesivo  

à peça a colar, mediante a pulverização.  

4. Junte as duas partes fazendo uma ligeira  

pressão, até que a colagem seja efectiva.  

ARMAZENAMENTO 

Este produto está classificado como  

ALTAMENTE INFLAMÁVEL e deve ser 

armazenado correctamente e em conformidade 

com a regulamentação pertinente. Não 

armazenar perto de agentes oxidantes ou 

materiais combustíveis.  

Armazene o produto em local fresco, bem 

ventilado, seco e sem acção directa dos raios 

solares. A sua validade, com a embalagem bem 

fechada, é garantida durante 12 meses à 

temperatura ambiente.  

Soudal não pode assumir qualquer 

responsabilidade pelo produto que tenha sido 

contaminado ou armazenado em condições 

distintas das indicadas anteriormente. Se precisa 

de informações adicionais, queira contactar o  

Departamento Técnico.  
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SEGURANÇA 

O activador é perigoso e altamente inflamável. É  

irritante. Não respirar os vapores. Utilizar em  

áreas ventiladas. Não fumar. Preservar de fontes de  

ignição. Não expor a altas temperaturas. Manter fora do 

alcance das crianças.  

DADOS 

As informações contidas nesta ficha técnica podem ser 

consideradas como dados habituais. São baseados em 

testes actuais e que se verificam em bases regulares.  

NOTA 

Os dados contidos neste documento são facilitados 

unicamente para informação E são considerados fiáveis. 

Não se pode assumir responsabilidade pelos resultados  

obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos  

controlo. É da responsabilidade do utilizador determinar 

a adequação dos métodos de produção mencionados 

neste documento para seus próprios fins, e adoptar as  

precauções que sejam recomendadas para proteger a 

pessoa ou propriedade dos riscos que podem resultar da 

manipulação e utilização do produto. Soudal e seus 

distribuidores declinam qualquer responsabilidade pela 

utilização das informações contidas nesta ficha técnica 

ou pela utilização, aplicação ou tratamento do produto 

descrito nesta folha de dados. O usuário deve observar 

que é perigoso utilizar o produto de forma inadequada.  

Recomendamos que cada utilizador realize um teste de 

aplicação prévio, antes da sua utilização habitual, 

utilizando os dados desta ficha como guia, para  

verificar se o produto é adequado para a utilização 

específica pretendida pelo utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


