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SA-1065 Splice Adhesive 
(For Flashing) 

 1.   Descrição 
 
O SA-1065 Splice Adhesive é um adesivo a base de solventes criado para colar 
membranas de EPDM, FormFlash e a fixação de Reinforced Perimeter Fastening Strips 
a superfícies metálicas, concreto, madeira de acordo com a especificação Firestone.  

 

2. Preparação 
 
As superfícies onde o Splice Adhesive for aplicado devem estar limpas, lisas, secas, livres de pontas afiadas e 
de materiais cortantes além de óleos, graxas, derivados de petróleo e gorduras. A superfície de trabalho deverá 
ser limpa com uma vassoura de pelos ou um pano limpo. Misture o adesivo, (para atingir uma solução uniforme, 
sem sedimentos ou manchas na superfície, no tom de cinza escuro), 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 Splice Adhesive evitando deixar áreas de acúmulo, usando um pincel resistente contra solventes para 
essa operação. Quando aplicar assegure-se de cobrir toda a superfície a ser aderida. 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). NÃO USE 
MOVIMETOS CIRCULARES PARA APLICAR O ADESIVO. NÃO USE ROLOS DE TINTA, BORRIFADORES OU 
EQUIPAMENTO MECÂNICO PARA APLICAÇÃO. NÃO APLIQUE O SPLICE ADHESIVE COM ESCOVAS. 
 
4. Rendimento 

 
Largura de aplicação 
 
3”(76mm) 
4”(102mm) 

Largura aprox. da 
superfície 
4”(102mm) 
5”(127mm) 

Cobertura por LF/galão 
 
150 Linear Feet 
120 Linear Feet 

Cobertura ML/Galão 
 
45,75 Metros Lineares 
36,50 Metros Lineares 

 
5. Características 
 

Físicas 
 
• Alta resistência ao envelhecimento 
• Boa resistência a calor e frio 
• Excelente tempo de cura para versatilidade de instalação 
• Notável adesão a superfícies aprovadas para máxima performance. 

         
       Técnico 
 

• Base 
• Cor 
• Solventes 
• Sólidos 
• Viscosidade 
• Gravidade Específica 
• Ponto de ignição 
• Peso 

Polímeros Sintéticos. 

 

Preto. 

 

Tolueno, Hexano, Xileno. 

 

26% (mínimo) 

 

2.900 – 3.700 

 

0,876 +/- 5% 
-17,8°C 
(0,88 ± 0,04 kg/L) 
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6. Embalagens/ Armazenamento/ Vida útil 
 
Embalagem: Baldes de 3,78 L (1galão) em caixas com 4 unidades e de 11,35 L (3galões). 
Armazenamento: Armazene na embalagem original não violada entre temperaturas de 15°C à 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 
de acordo com as condições de armazenamento e de seu manuseio. Qualidade e aplicabilidade devem sempre 
ser checadas antes de cada uso: quando misturado, o adesivo deve ter uma aparência homogenia e lisa sem 
evidências 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. 


