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DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ 9009 é um adesivo base silicone neutro que cura com a humidade
atmosférica, transformando-se numa borracha flexível de elevadas prestações
mecânicas. Não contém aditivos corrosivos ou odor forte.

OLIVÉ 9009 conserva todas as propriedades de elasticidade e aderência sem
problemas de envelhecimento, permanecendo estável sob a ação dos agentes
atmosféricos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• Excelente aderência aos materiais mais comuns, sem primário.

• Não é corrosivo para o tratamento dos espelhos nem para os metais.

• Alto módulo.

• Resistente à humidade.

• Suporta as contrações e dilatações provocadas por gradientes térmicos
bruscos.

• Sem solventes. Não retrai.

• Baixo odor.

• Pronto a usar, fácil aplicação.

• Vida útil extremamente larga.

REGULAÇÕES AMBIENTAIS:

• Classe A+, segundo legislação francesa de emissões de VOC para ar interior.

• Conforme a LEED® IEQ- 4.1 (Qualidade Ambiental Interior) adesivos e
selantes.
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EMBALAGEM:
Cartucho de 300 ml. 

Outros formatos baixo pedido. 

CORES:
Cinzento.

Outras cores baixo pedido. 

ARMAZENAMENTO:
A vida útil é de 12 meses na embalagem 

original sem abrir, armazenada em 
condições secas e protegida da  luz solar 

direta a temperaturas entre +5ºC e +25ºC.



OLIVÉ 9009 usa-se principalmente na colagem de espelhos a diferentes suportes.
Especialmente recomendado pela sua forte adesão, cura rápida e elevadas prestações
mecânicas.

Elástico, absorbe as tensões superficiais entre os espelhos e cerâmica, cimento, vidro,
plástico, aço inoxidável, alumínio, madeira, etc.

APLICAÇÕES:

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspeto: Pasta homogénea

Aspeto: Pasta homogénea

Densidade: (ISO 2811-1) Aprox. 1,21 g/ml

Seco ao toque: (OQ.06-interno) 10 minutos (a 23ºC; 50% R.H.)

Formação de pele: (OQ.16-interno) Aprox. 5-15 minutos (at 23ºC; 50% R.H.)

Velocidade de cura: (OQ.18-interno) Aprox. 2-3 mm/24 hr.

Escorrimento: (ISO 7390) 0 mm (a 5ºC 50ºC)

Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 30

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC

Temperatura de serviço: -40ºC a +150ºC

Propriedades mecânicas:

ISO 37 (2mm espessura, provete tipo S2, 7 días 23ºC;50% R.H.) 

Módulo 100%: 0, 60 MPa

Resistência à tração: 2,30 MPa

Alongamento à rotura: 350 %

ISO 8339 (junta 12x12x50 mm, 28 días, 23ºC;50% R.H.) 

Módulo-E 100%: 0,35 MPa

Resistência à tração: 0,65 MPa

Alongamento à rotura: 300 %

Estes valores podem variar dependendo de fatores ambientais tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. O tempo até à cura completa
pode prolongar-se a menor temperatura, humidade mais baixa ou aumento da espessura aplicada.
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MODO DE EMPREGO:

Preparação da superfície e aplicação:

A. Limpeza e preparação:

As superfícies devem estar limpas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes que possam afetar a adesão. Se
necessário limpar usar metiletilcetona (MEK) ou acetona. Para materiais sensíveis à acetona, utilizar álcool etílico. Comprovar
previamente a compatibilidade do produto de limpeza com os substratos.

Superfícies metálicas oxidadas devem ser lixadas e posteriormente limpas com um solvente deixando secar durante 10
minutos. Superfícies de cimento não consolidadas também devem ser tratadas com uma escova de aço eliminando os
resíduos e poeiras.

B. Primário:

OLIVÉ 9009 adere bem a vidro, cerâmica, alumínio anodizado, superfícies vitrificadas e muitas outras.

Recomenda-se um teste prévio de aderência. Caso necessário utilizar um primário para garantir melhor aderência respeitar o
seu tempo aberto antes de proceder à aplicação de OLIVÉ 9009.

C. Aplicação de OLIVÉ 9009:

Depois de preparado o substrato aplicar OLIVÉ 9009 com uma pistola profissional, de forma uniforme e sem borbulhas,
conforme descrito no ponto COLOCAÇÃO DO ESPELHO.

Primários Olivé:

Produto: Aplicação

Olivé PRIMER 10: Superfícies porosas. (ex. betão, cimento, mármore, pedra natural ou artificial, etc)

Olivé PRIMER 20:
Superfícies não porosas. (ex.: alumínio, aço, zinco, latão, cobre, superfícies pintadas e 
plásticos) 

Olivé PRIMER 80DS: Todas as superfícies, especialmente as mais difíceis.  

Observações:

Não utilizar OLIVÉ 9009 em substratos betuminosos ou em materiais de construção que possam libertar óleos, plastificantes
ou solventes (por exemplo, borracha natural, cloropreno, EPDM, ...).

Não adere a PE, PP, PTFE (Teflon®). Devido à grande variedade de substratos recomendamos um teste preliminar de
compatibilidade.

OLIVÉ 9009 não pode ser pintado.

Não é apto para a colagem de vidro estrutural.
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COLOCAÇÃO DO ESPELHO

Deve aplicar-se OLIVÉ 9009 sobre o suporte na forma de cordões verticais de aproximadamente 1 cm de diâmetro e 30 cm
de comprimento, com uma distância de 20 cm entre eles, de tal maneira que possibilitem a livre circulação do ar segundo o
esquema adjunto.

Colocar o espelho efetuando uma pressão tal que a espessura inicial de 1 cm dos cordões passe a 2-3 mm.

Recomenda-se escorar o espelho enquanto o silicone não estiver completamente curado. 

Juntas entre espelhos: recomenda-se esperar no mínimo 48 horas entre a colocação do espelho e a selagem das juntas de
forma a garantir a circulação do ar e vapores até que o silicone cure completamente.
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Segurança:

Deve utilizar-se em áreas ventiladas, evitando o contacto com a pele e os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

A informação relativa à segurança do produto está disponível na ficha de dados de segurança (MSDS). Antes de utilizar o
produto aconselhamos que leia a MSDS e as etiquetas de segurança.



Esta ficha técnica anula e substitui as emitidas anteriormente para o mesmo produto.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:
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Krimelte garante que o seu produto cumpre, dentro do seu prazo de validade, com todas as suas especificações.

Caso seja considerada nossa alguma responsabilidade, seria apenas por eventuais danos e pelo valor do produto que foi
fornecido e disponibilizado por nós ao cliente. Garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos productos de acordo com as
nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

Responsabilidade

A informação contida no presente documento, em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos nossos produtos, são indicados de
boa fé ao nível do conhecimento, constituem o resultado de comprovativos e da experiência, e devem ser considerados como tal sendo responsabilidade do
usuário concluir se o produto é adequado para a aplicação específica que pretende. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão fora do
nosso controlo, recomendamos a realização de ensaios prévios suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.comCe
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olive-systems.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com
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