Boletim Técnico de Produto

DESCRIÇÃO
O adesivo FULLER WB 3324 é um produto a base de resinas sintéticas.
PROPRIEDADES
O adesivo FULLER WB 3324 001 é um produto desenvolvido para a colagem de janelas de envelopes.
Possui ótima adesão sobre variados plásticos, como polipropileno tratado e poliestireno. Apresenta
excelente pega à úmido e tempo médio de secagem.
EMBALAGEM
Baldes com 25 kg de produto.
ESPECIFICAÇÃO
Aspecto

Dispersão aquosa

Cor

Branca leitosa

Viscosidade Brookfield RVT
(sp 2 / 20 rpm / 29,5 ºC)

1.260 – 1.540 mPa.s
3–6

pH

56 – 62 %

Teor de sólidos
ESTOCAGEM
Recomenda-se estocar em áreas cobertas evitando-se temperaturas extremas.
VIDA ÚTIL
6 meses, quando observadas as condições de estocagem.

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.

Revisão JAN./05
Fábrica , Adm. Central e Vendas:

Sorocaba/SP CEP 18085-000
Rua Prof. Joaquim Silva, 669 Jardim Saira - C.P. 777
Fone (15) 3238 6200
Fax (15) 3228-1579
CGC 43.829.282/0001-47 - Inscrição E stadual: 669.260.111
Atendimento ao cliente: 0800-551887
Site: www.hbf uller.com

