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Bonding Adhesive BA-2004 
 

 1.    Descrição 
 
O Bonding Adhesive é um adesivo a base de solvente criado para colar as 
membranas de EPDM a madeira, metais, alvenaria e outros substratos aceitáveis. 

 

 
2. Preparação 
 
As superfícies onde o Bonding Ahesive for aplicado devem estar limpas, lisas, secas, livres de pontas afiadas e 
de materiais cortantes além de óleos, graxas, derivados de petróleo e outros contaminantes. A superfície de 
trabalho deverá ser limpa com uma vassoura de pelos ou um pano limpo. Misture o adesivo, (para atingir uma 
composição uniforme, sem sedimentos ou  manchas na superfície), antes e durante seu uso. Caso ele seja 
exposto a temperaturas abaixo de 15°C, devolva o recipiente ao local de armazenamento para restabelecer a 
temperatura de uso. 
 
3. Aplicação 
 
Aplique o adesivo em ambas as faces, na membrana e no substrato, ao mesmo tempo para permitir o mesmo 
tempo de descanso. 
Aplique o Bonding Adhesive evitando deixar áreas de acúmulo, usando um rolo resistente contra solventes para 
essa operação. Quando aplicar, assegure-se de cobrir todas as superfícies a serem aderidas. Tome cuidado 
para não aplicar este produto sobre as emendas. Deixe o adesivo exposto até sua cura, (que dependerá das 
condições climáticas), antes de juntar as superfícies. Verifique sua secagem pelo teste de toque (touch-push). 
 
4. Rendimento 

 
Dependerá da porosidade da superfície e do método de aplicação.  
Aplicação Manual: Entre 5 e 7 m² ( 2 lados). 
Nas superfícies desniveladas e porosas, o rendimento será mais baixo, enquanto que em superfícies com baixa 
porosidade, terão um rendimento maior. 
Em substratos muito porosos, (madeira bruta, e blocos de concreto), talvez sejam necessária a aplicação duas 
camadas de Bonding Adhesive para garantir a adesão adequada. Isso pode ser determinado por testar uma 
área pequena. Verifique por aderir um pequeno pedaço de membrana ao substrato poroso e teste sua 
aderência. 
 
5. Características 
 

Físicas 
 

• Alta resistência ao envelhecimento 
• Boa resistência a calor e frio 
• Excelente tempo de cura proporcionando versatilidade de instalação 

         
       Técnico 
 

• Base 
• Cor 
• Solventes 
• Viscosidade 
• Gravidade Específica 

Mistura de Neoprano com borrachas SBR 
Amarela 
Acetona, Tolueno, Hexano, Xileno. 
3.300 – 3.800 
0,7909 – 0,8868 
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6. Embalagens/ Armazenamento/ Vida útil 
 
Embalagem: 18,9L (5 galões) por balde. 
Armazenamento: Armazene na embalagem original não violada entre temperaturas de 15°C até 25°C. 
Mantenha esse produto protegido contra raios solares até o seu uso. 
Vida Útil: Se mantido nas condições mencionadas acima pode se esperar durabilidade de 12 meses. Essas 
informações são apenas recomendações e não garantias de durabilidade. A vida útil desse produto pode variar 
com de acordo com as condições de armazenamento e de seu manuseio. Qualidade e aplicabilidade devem 
sempre ser checadas antes uso. Quando misturado, o adesivo deve ter uma aparência homogenia e lisa sem 
evidencias de degradação. 
 
7. Precauções 
 
Inflamável. Armazene longe de fontes de ignição. Não fume quando usá-lo. Somente para o uso de 
profissionais. Use apenas em áreas bem ventiladas. Evite o contato prolongado com a pele. Consulte as Fichas 
de Segurança. Mantenha fora do alcance de crianças. 


