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Adesivos Técnicos

 

VEDAÇÃO

FIXAÇÃO

JUNTAS LÍQUIDAS

BLOQUEADORES

ADESIVOS INSTANTÂNEOS

ADESIVOS DE 2 COMPONENTES

ADESIVOS UV

ADESIVOS DE CONTATO

Para vedar e travar uniões roscadas para gás, ar comprimido, óleo, hidrocarbonetos, oxigénio e vários produtos químicos. 
Substituem o linho, �ta de PTFE e outros. São resistentes ao calor e às vibrações. Disponíveis em diferentes graus de resistência à 
desmontagem. Homologado e controlado de acordo com diversas normas internacionais. 

Endurecem em poucos segundos por exposição à luz ultravioleta, formando uma película transparente que não se altera com o 
tempo. Indicados para colar vidro, cristal, metal e vários materiais plásticos. Para �xar, vedar e encapsular pequenos componentes. 
O campo operativo de temperatura está compreendido entre -50°C e +80°C.

Os adesivos anaéróbios são resinas líquidas que endurecem quando aplicadas em duas superfícies metálicas. O completo preen-
chimento da microrugosidade da superfície do metal, assegura uma distribuição uniforme da resistência mecânica em toda a união 
e garante um óptimo efeito vedante contra a água, gás, óleo, �uídos industriais e diferentes produtos químicos. A espessura da 
folga pode chegar aos 0,5 mm. No entanto, no caso de uniões cilíndricas não é conveniente superar 0,1 mm de folga. No bloqueio 
de partes roscadas, obtém-se um óptimo resultado com uma espessura de união de 0,30 mm. O tempo de �xação é determinado 
pelo espaço entre as superfícies, pela composição do metal e pela temperatura. Varia de poucos minutos a uma hora. A resistência 
funcional é alcançada entre 1 - 2 horas, e o campo operativo da temperatura está compreendido entre os -50°C e + 150°C, até 
+200°C para tipos especiais. Estão especialmente estudadas e desenvolvidas as seguintes tipologias de aplicações:

Sistema de 2 componentes que formam em poucos minutos uniões resistentes e �exívéis. A polimerização tem lugar por contacto, 
sem que seja necessário dosear nem misturar completamente os 2 componentes. A espessura máxima de união pode alcançar 1 
mm . Cola metal, cerâmica, vidro, madeira e alguns plásticos. Garantem uma boa resistência à tracção, aos golpes e à separação 
mecânica. O campo operativo de temperatura está compreendido entre -50°C e + 120°C

Para travar e �xar pernos , porcas, parafusos e partes roscadas em geral. Evitam os desapertos provocados pelas vibrações, golpes 
e variações de temperatura. Evitam a corrosão e o desgaste. Disponíveis em diferentes graus de resistência e viscosidade.

Para vedar superfícies planas, juntas de motor, caixas de engrenagens e diferenciais. Substituem as juntas pré-moldadas e 
garantem uma vedaçao com tolerâncias de trabalho de algumas décimas de milímetro. Permitem o contacto metal-metal, 
evitando o afrouxamento dos pernos com o passar do tempo. Formam uma junta �exível e elástica resistente às vibrações, calor, 
óleo e �uídos industriais e são desmontáveis com ferramentas normais.

Para �xar rolamentos, casquilhos polias, engrenagens, chavetas, cavilhas, pernos, e acoplamentos cilíndricos em geral. Consolidam 
montagens forçadas e permitem maiores tolerâncias de trabalho. Eliminam distorções e corrosão, por atrito ou afrouxamento. 
Vedam fugas de �uídos.

Adesivos cianoacrilatos para �xar instantâneamente e estruturalmente borracha, metal, cerâmica, couro, madeira e plásticos. Para 
se obter um óptimo resultado, é essencial que as superfícies a colar encaixem perfeitamente. Os melhores resultados obtêm-se 
com espessuras de união inferiores a 0,Imm, podendo chegar aos 2mm usando tipos especiais.  O campo operativo de temperatura 
está compreendido entre -50°C e +80°C.

Proporcionam uniões estruturais de notável tenacidade, particularmente resistentes à tracção e a vários agentes químicos. Estão 
indicados para colar metal, cerâmica, cimento, madeira e alguns plásticos. Disponíveis num cartucho duplo com boca misturadora. 
0 endurecimento é alcançado por reacção química quando se misturam os dois componentes. O tempo de �xação pode variar 
conforme o tipo seleccionado, de 5 - 10 minutos, a várias horas. O calor acelera o endurecimento. A resistência à temperatura varia 
de -30°C a +80°C. 

ADESIVOS ESTRUTURAIS

SISTEMA DE DOSAGEM

MASSA DE SILICONE

Os adesivos Aderis respondem a uma procura crescente para realizar montagens estruturais de alta tecnologia em materiais tais 
como: Alumínio, aço, ABS, PC, PMMA, P5, PVC, PET, etc.

Dispositivo electropneumático para administrar líquidos em quantidades precisas (gota a gota, em anel ou de modo contínuo). É 
constituído por: Central de comando, tanque pressurizado para conter o produto, válvula pneumática de dosagem, terminal em 
forma de caneta para administrar o produto e dispositivo para accionar com pedal e tubos de conecção em P.E. e PTFE. 

São hidrorepelentes, apropriados para a indústria alimentar e água potável, resistente a altas temperaturas (até +200°C}. Permitem 
um coe�ciente de fricção baixo em combinações metal / plástico / borracha. 

ADESIVOS

R. do Outeiro, 1302/1324 
4470 - 208 Maia
Telf. +351 229 478 500

R. Entre Vinhas, lote 10
3020 - 171 Coimbra
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Diâmetro - Folga máxina (mm)

Diâmetro - Folga máxina (mm)

Diâmetro - Folga máxina (mm)

Diâmetro - Folga máxina (mm)

Ponto de rotura Torque M10 (N. m)

Faixa Térmica °C

Diâmetro - Folga máxina (mm)

Ponto de rotura Torque M10 (N. m)

Faixa Térmica °C

2” - 0,30
7 - 10

-55  +150

M36 - 0,25 
18 - 25

-55  +150

2” - 0,30 
18 - 24

-55  +150

M20 - 0,15 
25 - 35

-55  +150

M24 - 0,20
5 - 8

-55  +150

0,30
2 - 4

-55  +150

0,12
8 - 12

-55  +150

3/4” - 0,15
12 - 18

-55  +150

M36 - 0,25
18 - 23

-55  +200

0,50
5 - 8

-55  +150

 0,10
17 - 22

-55  +150

1  1/2” - 0,25
15 - 32

-55  +150

M5 - 0,07
10 - 25

-55  +150

0,50
7 - 10

-55  +180

0,15
25 - 35

-55  +175

2” - 0,30
18 - 24

-55  +150

 M20 - 0,15
25 - 35

-55  +200

0,50
6 - 8

-55  +200

0,20
25 - 35

-55  +150

3/4” - 0,20
25 - 35

-55  +200

M56 - 0,30
25 - 35

-55  +230

1 - 5
1 - 2

-60  +250

 0,30
25 - 30

-55  +150

Ponto de rotura Torque M10 (N. m)

Resistência adesiva (N/mm2)

Ponto de rotura Torque M10 (N. m)

VEDAÇÃO

TRAVA-ROSCAS

JUNTA LÍQUIDAS

BLOQUEADORES

18-10

24-18

28-10

53-11

53-14

55-03

58-14

82-33

55-37

70-14

58-31

83-21

58-11

83-54

59-10

85-21

83-50

86-72

59-30

89-51

55-02 58-12 83-52

ISO 9001 / ISO 14001 Registered Company

Tempo de fixação (segundos)

Faixa Térmica °C

4 - 8

-50  +80

2 - 4

-50  +120

10 - 20

-50  +120

5 - 15

-50  +120

8 - 15

-50  +80

10 - 12

-40  +80

12 - 14

-40  +80

5 - 9

-40  +80

12 - 18

-40  +80

20 - 30

-40  +120 (+140)

Resistência de
Cisalhamento  (N/mm)

CONDICIONADORES DE SUPERFÍCIE

ADESIVOS 2 COMPONENTES

ADESIVOS UV

ADESIVOS ACRÍLICOS
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Pasta de PTFE para
tubos e roscas.
Aprovado para

gás e água

Elástica
Flanges Flexíveis 
uniões precisas

Removível
Bloqueador para 

rolamentos

Permanente
Encaixes precisos

Tolerante a 
superfícies oleosas

Cura Rápida
Elevada resistência

Aprovado para 
Oxigénio gasoso

BAM

Elevada resistência
Folgas com 

diâmetro elevado
Aprovado para gás

GAZ DE FRANCE

Viscosidade 
Elevada

Repara veios com 
desgaste e 

roscas danificadas 

Caixas de 
engrenagens 

Multiusos

Flexível
Aderência elevada

Elevada resistência a 
cargas dinâmicas

Elevada Temperatura
Flanges Rígidas

Folgas de grande 
diâmetro

Elástica 
Elevada temperatura

Silicone RTV

Travador de porcas
Tolerante a 

superfícies oleosas 
Aprovado como 

vedante para gás e 
água potável 
DVGW - TZW

Removível
Resistente aos 

choques e 
Vibrações

Adequado para
pequenos
acessórios

pneumáticos e
hidráulicos aprovado

para gás
DVGW - WRAS

Trava-roscas de média 
a elevada resistencia 

Trava e veda 
elementos roscados e 

uniões precisas 

Permanente
Multiusos

Resistente a elevadas 
temperaturas 

até 200º

Resistente a 
temperaturas muito 

elevadas 
Aprovação DVGW 

como vedante para 
gás 

Acessórios flexíveis
de cobre e latão

aprovado para gás
DVGW

Elevada resistência
Aprovado para

Gás, GPL, Água e
Oxigénio

Para união de
cianoacrilatos sobre

poliolefinas, 
Silicone,
Teflon

Adesão instantânea 
de adesivos 

cianoacrilatos em 
condições difíceis

Solvente para 
adesivos 

Cianoacrilatos 
curados

Multiusos
Colagem de vidro e 

cristal Incolor

Para Plásticos 
Aprovação ISO 

10993 para 
aplicações médicas

Multiusos
tempo de 

manuseamento 
15-20 min.

incolor

Multiusos
Tempo de 

manuseamento 5 
min.

incolor

Resistente 
flexível

Tempo de 
Manuseamento

10-20 min.

Elevada resistência 
Multiusos
tempo de 

manuseamento
90-150 min.

Elevada tenacidade
Semi-flexível
Resistente a 

elevadas 
temperaturas

Elevada resistência 
Para peças 

decorativas em 
Cristal, 

vidro e metal

Elevada resistência
Viscosidade 

extremamente baixa
ideal para utilização 

em peças 
decorativas de vidro.
Transparência óptica 

Gel
Não goteja

Para colar vidro e 
cristal

Formula em gel para 
ser utilizada com 
activador loxeal 

Tempo de fixação 
muito rápido

Adesivo de dois 
componentes 
Aplicação sem 
necessidade de 

mistura 
Capacidades de 

performance versátil 

Para colar uma 
extensa variedade 

de substratos
Cura rápida à 
temperatura 

ambiente
Para utilização com 

activador loxeal

+ Activador 20
Fixação em 2 min

A+B gota 
sobre gota
fixação 1 
minuto

Adesivo de duas partes
Para poliolefinas e 

outros plásticos
sem necessidade

de primário 

Pistola aplicadora de distribuição manual para adesivos Epoxi bicomponentes. 

A pistola aplicadora  manual Loxeal para cartuchos duplos de 50 ml é um 
dispensador de mistura com velocidade ajustada para medir ambos os 
componentes em paralelo , portátil e operada manualmente, que oferece um 
método conveniente e económico para  aplicar o produto.

O aplicador está disponível para produtos com rácios de mistura de mistura 
1: 1 e 1: 2. e 10.1, dependendo dos bicos misturadores.

Produtos típicos: Epóxis e acrílicos de 2 componentes  em cartuchos/seringas 
duplos de 50 ml.

Sistemas de dosagem com controle de tempo e pressão 
para dispensar adesivos cianoacrilatos e anaeróbios em 
quantidades exactamente precisas.

Os sistemas de dosagem LOXEAL facilitam e aceleram os 
ciclos de produção, eliminam o desperdício de adesivo, 
e reduzem os fumos e odores desagradáveis.

Combina as propriedades de deslizamento do silicone com o poder lubrificante do PTFE.

Adequado para metal/plástico, metal/borracha, plástico/plástico e, em alguns casos, 
combinações de metal/metal (não sujeito a cargas pesadas).

Inodoro e insípido, adequado para uso com água potável. Não é inflamável e possui boas 
propriedades de isolamento elétrico.

Fortemente repelente de água e dificilmente removível de superfícies imersas em água.

Não permite o crescimento de fungos e bolores, mesmo em condições de alta humidade e 
alta temperatura.

Registrado na NSF, cat. H1 para contato acidental com alimento

Lubrificante à prova de água, , aprovado para alimentos.

Oferece propriedades lubrificantes para combinações de metal/plástico, metal/borracha e 
plástico/plástico, também adequado para metal/metal não sujeito a altas cargas.

Inodoro e insípido, adequado para uso com água potável. Não é inflamável e possui boas 
propriedades de isolamento elétrico.

Fortemente repelente de água e dificilmente removível de superfícies imersas em água.

Não permite o crescimento de fungos e bolores, mesmo em condições de alta umidade e 
alta temperatura.

Em conformidade com a regulamentação militar MIL S8660B Registrado na NSF, cat. H1 para 
contato acidental com alimentos, Reg. N. 141569.

Multiusos
Limpador para 

metais e plásticos

Fixa em Segundos
Para adesivos 

anaeróbios

Resistente a 
elevadas

temperaturas
permanentes

Aprovado para gás e
água potável

DVGW - WRAS

Adesivos de cura anaeróbios, com elevada resistência ao calor, corrosão, vibrações e choques.
Não classificado como produto perigoso, de acordo com a diretiva atual sobre produtos perigosos

Adesivos anaeróbicos para vedar e travar juntas de tubos roscados. Ideal para substituir fitas de cânhamo e PTFE. Altamente 
resistente ao calor e à vibração. Certi fi cado e aprovado por autoridades certificadoras internacionais.

Adesivos anaeróbios para Travar pinos, porcas, parafusos e qualquer elemento roscado.
Impede o afrouxamento causado por vibrações, choques mecânicos e térmicos Previne a gripagem e o atrito das roscas

Adesivos anaeróbios para vedar superfícies de contato plano e unir flanges em bombas, caixas de engrenagens e alojamentos.
Evita que a vedação deslize ou afrouxe . Forma uma junta flexível resistente à vibração, calor, óleo e outros fluídos industriais

Adesivos Anaeróbios para bloquear e ajustar casquilhos, rolamentos, pinos de encaixe, polias, engrenagens e outros componentes cilíndricos.
Permite grande tolerância de maquinamento reduzindo os custos de produção

Adesivos de cianoacrilato para colagem estrutural e instantânea de superfícies flexíveis ou rígidas.
Concebidos para uma ampla variedade de materiais: borracha, metais, cerâmica, couro e variados tipos de plásticos.

Ideal para a fixação estrutural de alta resistência, adequado para colagem de metais, cerâmica, madeira e alguns 
plásticos. Cerâmica, madeira e alguns plásticos

Projetados para unir vidro, cristal, metais e alguns plásticos, eles curam durante a exposição 
à luz ultravioleta em questão de segundos.

Adesivos de duas partes, proporcionam elevada resistência e flexibilidade de fixação e cura em temperatura ambiente.

Primer, limpador e ativadores para acelerar a cura de adesivos anaeróbicos e cianoacrilatos.

Trava-Roscas
Resistência média

Trava-Roscas
Elevada Resistência 

Metal-Borracha
Metal-Plástico

Cerâmicas 
Base Metil

Para borrachas e 
plásticos difíceis de 
colar , cura muito 

rápida, baixa 
viscosidade .

Uso Universal, para 
colar plásticos, 
metais, couro, 

madeira e borrachas.

Gel
Não escorre 

Adequado para 
superfícies Verticais

Base Etil

Baixo odor
Não mancha
Base Alcoxi

Vedante para Roscas
Resistência Média

Faixa de temperatura °C

COMPLEMENTARES

PISTOLA MANUAL DE CARTUCHO DUPLO PARA ADESIVOS BICOMPONENTES

SISTEMA DOSEADOR

www.sove.pt

Adesivos de cianoacrilato para colagem estrutural e instantânea de superfícies flexíveis ou rígidas.
Concebidos para uma ampla variedade de materiais: borracha, metais, cerâmica, couro e variados tipos de plásticos.

Os sistemas de dosagem são projetados para atender às suas necessidades de aplicação, aumentando a sua produtividade, 
a eficácia de adesão, e evitando o desperdício 

Faixa Térmica °C

Faixa Térmica °C

Faixa Térmica °C


