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DESCRIÇÃO  
Este produto é um adesivo fundido a quente, levemente colorido, de baixa viscosidade, sensível a pressão, para 
fins de aplicação em etiquetas de PET e outros vasilhames plásticos. Pode ser utilizado para outras aplicações e 
substratos, desde que efetuados testes prévios. 
STATUS FDA:  Existe uma carta a respeito à disposição, sob solicitação. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
PROPRIEDADES VALORES 
Cor Ambar 
Cor Índice Gardner  3 
Odor Neutro 
Ponto de Amolecimento  143 oF / 62 oC 
Gravidade Específica 0,968 
Viscosidade @ 250oF/ 121 oC 1.625 cp (mPas)  
Viscosidade @ 275oF/ 135 oC  890 cp  (mPas) 
Viscosidade @ 300oF/ 149 oC  535 cp  (mPas) 
Viscosidade @ 325oF/ 163 oC  354 cp  (mPas) 
Viscosidade @ 350oF/ 177 oC    245 cp  (mPas) 

As propriedades físicas são experimentais, dependendo do histórico da produção 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO E LIMPEZA 
Consultar o fabricante dos equipamentos sobre procedimentos de limpeza. Após a limpeza, fazer fluir óleo 
mineral através do aplicador cuidadosamente, para purgar o sistema. 
 
SEGURANÇA 
Para minimizar os riscos de queimaduras, recomendamos o uso de protetores para os olhos e roupas protetoras, 
ao trabalhar nas proximidades de um aplicador de adesivo fundido a quente. Para minimizar os riscos de vapores 
inflamáveis, não exceder a temperatura de fusão de 400oF/ 290 oC. Deve-se prevenir a formação de vapores. 
Extinguir todas as fontes de ignição durante o uso de adesivo fundido a quente. 
 
GARANTIA LIMITADA E PRAZOS 
A H.B. Fuller (“Fuller”) garante que por um período de garantia de um ano, (ou o período especificado na Folha de Dados 
Técnicos aplicável, o que for inferior)  desde a data de embarque da Fuller, até o Comprador Inicial, de que este produto Fuller 
foi fabricado de acordo com as especificações da Fuller efetivas na data da manufatura. Estas especificações estão disponíveis 
mediante solicitação. Esta Garantia não cobre dados de teste ou quaisquer defeitos, danificações ou outros prejuízos de 
qualquer extensão, causados de qualquer forma por falha  em seguir as instruções aplicáveis da Fuller se houver,  ou por  uso 
errado do produto.  
GARANTIAS DESAPROVADAS --  a garantia mencionada no parágrafo acima, consta no lugar de todas as outras garantias, 
expressas ou implícitas. A Fuller expressamente desaprova quaisquer outras garantias, incluíndo garantias de comercialização 
e conveniência para um propósito especial.  Embora a Fuller tenha sugerido ou desenvolvido o produto por solicitação do 
comprador, é de responsabilidade do comprador, testar e determinar a adequação do produto para o uso e o propósito  
pretendido pelo comprador sendo que o comprador assume todos os riscos e responsabilidades com referência a esta 
adequação. 
LIMITAÇÕES DE REPARAÇÕES E DANIFICAÇÕES --  em qualquer caso de reclamação válida apresentada sob a garantia 
limitada, a Fuller substituirá o produto, ou conforme a opção devolverá o preço pago.  Esta reparação/devolução é a única e 
exclusiva reparação do comprador contra a Fuller. O comprador concorda com que nenhuma outra reparação (incluindo mas 
não limitando a lucros cessantes, perda de vendas, ferimentos a pessoas ou propriedades ou qualquer outra perda incidental ou 
sequencial ) serão disponíveis para o comprador  por reclamações levantadas por qualquer uso do produto, não obstante a 
teoria legal (contrato, danos causados ou outros).  Em nenhum caso fuller será obrigada a pagar danos ao comprador em 
importâncias que excedam o preço pago pelo comprador pelo produto. 
LIMITAÇÃO DE AÇÕES E FORO  -- Qualquer reclamação ou ação iniciada pelo Comprador sob a garantia limitada da Fuller, 
conforme consta na presente, deve ser levantada dentro de um ano a partir da data do embarque da Fuller ao Comprador. O 
Comprador concorda que qualquer litígio originado pela venda da Fuller ao Comprador, deve ser apresentado diante de um 
tribunal do Estado de Minnesota, com a exclusão de tribunais de qualquer outro estado. 
ACEITAÇÃO CONDICIONAL --  A aceitação pela Fuller do pedido do comprador para este produto, é condicionada 
expressamente à aceitação pelo Comprador dos termos e condições da presente. 
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TESTES ADEQUADOS : A informação do presente boletim, corresponde aos nossos melhores conhecimentos e testes. As 
recomendações e sugestões do presente boletim são feitas sem garantia ou representação com referência aos resultados. 
Recomendamos que o Comprador faça testes adequados no seu laboratório ou na sua planta, para determinar se este produto 
cumpre todos os seus requisitos.      


