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As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em 
nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no 
caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de 
cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este 
procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou 
alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são 
solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações 
mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos. 
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BOLETIM TÉCNICO 

Afix Fixa Tudo 

Propriedades 
 

Afix Fixa Tudo é um selante híbrido monocomponente de alta performance e alto tack. Possui alta 
capacidade de fixação em diversos substratos, como metal, madeira, cerâmicas, plásticos, vidros, 
granitos entre outros. É um produto estável e forma uma borracha após a cura. 
 
É ideal para colagens gerais em construção civil e reparos caseiros. 
 

• Não é recomendado para contato direto com alimentos.  

• Não aplicar o produto em materiais oleosos ou que sejam vulcanizados com enxofre.  

• Não é recomendado para fachadas de vidro e adesão estrutural que necessite resistência.  
 
 

 
Características 
 

 

 
Forma borracha flexível depois de curado; 

Isento de solventes orgânicos; 

Adesão em diversas superfícies, inclusive úmidas; 

Aceita aplicação de pinturas base água, mediante teste prévio. 

 
 
Dados Técnicos 
 
 
 

 

Cor Branco
a 

Tempo de formação de pele (min) 7 a 20 

Tempo de cura (mm/24h)
 

2,5  

Tensão de Ruptura (MPa)  1,0 mín. 

Dureza (Shore A) 40 a 50 

Alongamento na Ruptura  150% 

Módulo a 100% (MPa) 0,80 mín 

Validade
b 

18 meses 
 

a
Cura a 25°C e 50% umidade relativa. 

 
b

Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e lacrada 

e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico. 
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BOLETIM TÉCNICO 

Afix Fixa Tudo 
  

 
 
Instruções de uso 

 
ANTES DE APLICAR O ADESIVO, CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE DE COLAGEM ESTÁ LIMPA, SECA 
E LIVRE DE GORDURA. 
 
1. Aplique o adesivo em umas das superfícies a serem coladas; 
2. Una os materiais em seguida, cuidando para deixá-los bem alinhados. 
3. Após utilizar o produto, limpe o bico com papel e tampe; 
4. Aguardar o tempo de cura antes de submeter o material ao esforço. 
 
 
Nota: o tempo de cura pode variar de acordo com o tipo de material, a folga entre as superfícies e 

condições climáticas.  
 

 
Estocagem 

 
Manter os recipientes secos e bem vedados, em local coberto, fresco e ventilado. Produto 
embalado em cartuchos de 400g/310mL. 

 
 
Segurança 
 

 
 
Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 
informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos 
potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações 
sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem. 
 
 
A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica 
Artecola. 

 
Suporte Técnico 

 
Em caso de dúvidas, nossa equipe de especialistas técnicos está a sua inteira disposição para 
apoio à distância ou pessoalmente. Contate-nos através do e-mail 
consultoria.tecnica@artecola.com.br ou através da linha direta gratuita 0800 727 5197 e fale 
diretamente com um de nossos especialistas! 

  
  

 


