Boletim Técnico de Produto
DESCRIÇÃO
O adesivo HL 3195 é um produto 100% sólido, termofusível, composto por resinas e polímeros sintéticos.
PROPRIEDADES
O adesivo HL 3195 é especialmente sugerido para encadernação. O uso específico recomendado é em
lombadas de livros e revistas, especialmente em máquinas com alta velocidade de trabalho. Possui excelente
adesão, flexibilidade e resistência a altas temperaturas.
Pode ser utilizado para outras aplicações e substratos, desde que efetuados testes prévios.
INSTRUÇÕES DE USO
Ajuste a máquina de acordo com as especificações do fabricante. Observar a temperatura de aplicação.
EMBALAGEM
Bolsas de 25 Kg.
ESPECIFICAÇÃO
Base do Produto

EVA

Cor Gardner

2–6

Viscosidade Brookfield Thermoset (sp 27 / 20 rpm / 177 ºC)

5.235 – 6.395 mPa.s

Mettler Softening Point

74 ºC

Temperatura de Aplicação

177 ºC

CLASSIFICAÇÃO
Este produto não é classificado como material perigoso segundo legislação atual vigente.
PRECAUÇÕES
Trabalhando nas temperaturas indicadas, o adesivo termofusível se transforma em líquido de média viscosidade.
Portanto, deve-se ter cuidado com eventuais projeções do material fundido, recomendando-se uso de óculos de
proteção e luvas para sua manipulação.
VIDA ÚTIL
12 meses.
ENVELHECIMENTO
Realizado teste durante 72 horas a 180 ºC não sendo observado formação de película nem carbonização.
A H. B. FULLER BRASIL RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.
NOTA IMPORTANTE:
As informações aqui contidas são baseadas em dados coletados que acreditamos verdadeiros e, desde que possam ser
obtidas em parte de laboratórios independentes ou outros serviços e não sob nossa supervisão direta, não são feitas
averiguações de que sejam acuradas, precisas, completas ou representativas. Não garantimos, que as precauções de
segurança e saúde sugeridas sejam adequadas para todas as situações envolvendo o uso e manuseio. Nossa obrigação será
a de substituir ou pagar qualquer material comprovadamente defeituoso. Além do custo do material fornecido, não assumimos
a responsabilidade, devido a perdas de qualquer espécie e o usuário aceitará o produto sem garantias implícitas ou explícitas. A
conveniência do produto para um determinado uso, deverá ser exclusiva do usuário, bem como a responsabilidade de verificar
suas características assumindo todos os riscos e responsabilidade de tal verificação. O usuário assumirá todos os riscos e
responsabilidade decorrentes do uso.
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