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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados 

pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do 

nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

ÂNCORA QUÍMICA UNIVERSAL DE POLIÉSTERES, LIVRE DE 
ESTIRENO

BUCHA QUÍMICA
62737 - UHU CHEMICAL ANCHOR CARTRIDGE 300ML PT - 43535

Tratamento prévio da superfície: Deve verificar-se a resistência da base. 

Se a resistência da base for desconhecida, deverão ser efetuados testes  de 

arrancamento. O furo de ancoragem deve estar, sempre, isento de óleo ou 

gordura. Partículas soltas devem ser removidas com uma escova e uma bomba 

de ar.

Ferramentas: Pistola standard para cartuchos, bucha de injeção (quando se 

trata de fixação em materiais de construção, não maciços) escova e bomba de ar.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Preparar o furo de ancoragem e tirar o pó (no mínimo limpar 2x e soprar 2x).  No 

caso de materiais de construção não maciços, colocar uma bucha de injeção no 

furo. Temperatura da bisnaga: no mín. +5°C. Desapertar e remover a tampa do 

cartucho, cortar a embalagem por baixo do tampão em metal e enroscar bico 

misturador estático no cartucho. Colocar o cartucho na pistola. Bombear alguns 

cm de produto (até que se verifique uma mistura de cor igual). Não utilizar este 

material. Injetar o produto no furo, até enchê-lo cerca de 2/3. Evitar a oclusão 

de ar. Inserir a âncora, dentro do tempo fixado com movimento rotativo no furo. 

Durante o período de endurecimento (ver tabela) não submeter a cargas. Fechar 

bem a bisnaga depois do uso. Prazo de validade limitado após a abertura. 

Reutilizável com novo bico misturador estático. 

Pontos a ter em conta: Antes de utilizar deve verificar se a âncora química 

é a indicada em relação à capacidade de aderência. Deve verificar-se, através 

de um teste numa pequena área do material, possíveis problemas, como a 

descoloração ou o aparecimento de sujidade. Tal prende-se com a grande 

variedade de bases possíveis, especialmente relacionado com a força, 

composição e densidade.

TEMPO DE CURA*

Tempo de secagem/de cura: aprox. Ver tabela:

* O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e 

temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à humidade: Muito boa

Resistência à temperatura: -40°C a +80°C. Curto prazo (1-2 horas): até 

+80°C. Longo prazo (1-2 horas): até 50°C

Resistência a produtos químicos: Muito bom

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Resina de acrilato de epóxi, isento de estireno

Cor: Cinzento

Viscosidade: aprox. Pastosa

Densidade: aprox. 1.6 g/cm3

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

No mínimo 12 meses. Depois de encetada a embalagem, a duração do produto 

é limitada.  Armazenar com embalagem fechada, em local seco, entre +5°C e 

+30°C. Proteger da luz solar direta.

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola de fixação universal, rápida e sem estireno à base de poliéster.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para a fixação de armaduras para betão, âncoras de amarração, varões roscadas 

e sistemas específicos de fixação em materiais de construção maciços, tais 

como betão, pedras naturais, pedras maciças, alvenaria maciça e madeira. Com 

bucha de injeção, também aplicável em materiais não maciças. Destina-se 

especialmente para a montagem de, entre outros, sanitas, banheiras, lavatórios, 

radiadores e armários embutidos. Também aplicável para a fixação de caixilharia 

de portas e janelas, corrimãos, balaustradas e outras construções. Pode ser 

usado também a baixas temperaturas. 

PROPRIEDADES

· Elevada capacidade de carga 

· Universal 

· Endurecimento rápido 

· Isento de estireno 

· Resistente ao encolhimento 

· Não escorre, mesmo quando aplicado em tetos 

· Aplicável com pistola standard para cartuchos · Resistente à humidade · 

Resistente à corrosão 

· Resistente à vibração

PREPARAÇÃO

Requisitos da superfície: Qualidade da base: argamassa e betão devem ter, 

no mínimo, 28 dias.


