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ALPATECHNO -  OBRA-PRO® FIXA ESPELHOS 

 

Adesivo Selante OBRA-PRO® FIXA ESPELHOS 
 

Aplicações: OBRA-PRO® FIXA ESPELHOS  fixa e veda todos os tipos de espelhos, vidros comuns e 

especiais, laminados, temperados e refletivos, em paredes, azulejos, madeiras e na 

maioria dos materiais utilizados na construção civil. 

Principais Vantagens: OBRA-PRO® FIXA ESPELHOS possui formulação especial, neutra, isenta de solventes e 

aditivos corrosivos, vulcaniza a temperatura ambiente, tem alto poder de adesão e 

vedação e permanece flexível por muitos anos. 

 

� Possibilita uma aplicação fácil, rápida e limpa. 

� Pode ser aplicado mesmo em paredes com pequenas irregularidades e tem grande 

capacidade de absorção de movimento e vibrações. 

� Em conformidade com as normas NBR15198. 

� Não mancha, não tem cheiro, não é tóxico, não contém solvente e não agride o 

meio ambiente. 

� Dispensa o uso de manta e produtos tóxicos. 

� Rende muito mais, apresenta rendimento de até 7m² de espelhos. 

 

Características 

Técnicas:  

 

 

 

 

 

Limitações: 

 

 

 

Advertência:   

   

                                                               

 

Aspecto: Consistência pastosa. 

Tempo de formação de pele: 7 a 20 minutos.  

Velocidade de cura: 2-3 mm/dia  

Dureza (Shore A): 40 a 50 

Alongamento (%): 300 

Tensão de ruptura (Mpa): Min 1,2 

Resistência à temperatura em serviço: - 10°C a 120°C  

Cor: Branco 
 

Tratando-se de colagens, é necessário seguir projetos adequados e realizados por 

profissionais qualificados, observando as características e as limitações técnicas, assim 

como o estado de conservação e a capacidade de ancoragem das tintas e superfícies a 

serem coladas ou vedadas. 

 

O processo de vulcanização (cura) do produto inicia-se a partir da aplicação e  mediante 

o contato direto com o ar e a umidade contida nele, portanto a falta parcial ou total do 

mesmo poderá acarretar no aumento do tempo de cura ou a não cura do produto 

aplicado.   

 

OBRA-PRO FIXA ESPELHOS deve ser aplicado sempre em cordões verticais, com 

distanciamento mínimo de 10cm entre si e acompanhado da aplicação de fita adesiva 

dupla face (sem solventes) de 2 ou 3mm de espessura (5 pontos por m²), a qual deverá 

garantir incialmente uma acoragem nas primeiras 72 h. Também servirá como 

espaçador entre as superfícies, facilitando a livre circulação do ar na parte posterior dos 

espelhos. Consulte nosso departamento técnico. 
 

 

Embalagem padrão:           Cartucho com 400g. – Caixa c/ 12 unidades 

Validade do produto:         12 meses. 
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