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EMBALAGEM:
Este produto está disponível em 1 L. / 

500 ml. / 250 ml. /125 ml. 

CORES:
Pérola-translucido

ARMAZENAGEM:
A vida útil é de 12 meses na 

embalagem original sem abrir, em 
condições secas e protegido de luz 

solar directa, a temperaturas entre + 
15ºC e + 25ºC.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ A-35 é um adesivo fluido à base de resinas sintéticas e aditivos
especiais que polimerizam em contacto com a humidade atmosférica. Tem
propriedades tixotrópicas e é estável e durável.

OLIVË A-35 é um adesivo adequado para unir tubos sujeitos a pressão. A alta
resistência deriva de operar como soldagem química, uma vez que a ligação é
feita com os dois lados do PVC a serem unidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
• Forte aderência.

• Alta resistência mecânica.

• Aguenta mudanças de pressão em tubos.

• Aguenta altas temperaturas.

• Interior e exterior.

• Resistência química.

• Resistência ao envelhecimento.
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OLIVÉ A-35 é um produto especialmente indicado para a
união de tubos sanitários e PVC rígido.

É usado para tubos de drenagem de águas pluviais, tubos de
água fria ou quente sob pressão, canalização residual de
água.

Também pode ser usado em painéis de PVC, molduras e
acessórios de PVC, válvulas e acessórios de irrigação,
marcenaria de PVC, etc.

Pode ser usado em ambientes fechados e ao ar livre.

APLICAÇÕES:



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Base: Cloreto de polivinilo à base de solvente

Aparência: Densa incolor / pérola líquida

Densidade: 0,91 gr./cc3. 

Viscosidade: 2.500-3.000 cps (Brookfield RVT, Sp 4/20 rpm., a 20ºC). 

Extracto seco:  20 % ±1 %

Tempo aberto: 2-3 min. (regra AS/020)

Tempo seco: 2 horas (tubos), 24 (pressão)

Resistência térmica: +90ºC (regra AS/020)

Performance: 1 litro/ 10 tubos de 125 mm. aprox.

Aplicação Em 2 faces de tubos de PVC rígido

Esses valores podem variar de acordo com factores ambientais, como temperatura, humidade e tipo de substratos. O tempo até a
cura estar completa pode ser prolongado a uma temperatura mais baixa, menor humidade ou aumento da espessura do produto.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparação da superfície e aplicação do produto:
A. Limpeza e preparação:
Para substratos sob pressão (tubos de água) é aconselhável polir as superfícies com um papel abrasivo para melhorar a aderência
da cola.
Os substratos devem estar limpos, secos e sem pó, graxa e outros contaminantes que possam afectar a aderência. A limpeza dos
suportes deve ser feita com o limpador de PVC rígido.
É um solvente que melhora a aderência da cola OLIVÉ A-35. Pode ser aplicado no suporte por meio de um pano. Não deve ser
usado como um diluente para o adesivo.
Os suportes também podem ser limpos com álcool isopropílico ou metiletilcetona (MEC). Em qualquer caso, após o
desengorduramento e antes da aplicação do adesivo, deixe secar as superfícies.
Nunca use sabões, detergentes ou água. Os substratos porosos devem ser mecanicamente limpos de quaisquer partículas soltas.
OLIVÉ A-35 adere aos materiais mais comuns sem primário. No entanto, é recomendado um teste de aderência preliminar em
todas as superfícies.

B. Aplicação:
Deve ser utilizada uma escova apropriada para a aplicação da OLIVÉ A-35. As latas deste produto estão equipadas com uma
escova. Aplique o adesivo na parte do tubo que vai ser colado, numa base regular. Aplicar em quantidade suficiente para que
permaneça uma camada fina quando as peças são montadas.
Um bom contacto é essencial. Aplicar na entrada dos tubos, encaixar imediatamente, sem girar o tubo.
Não meta o produto em excesso de volta no recipiente original, pois pode estar contaminado. As peças devem ser posicionadas de
forma muito precisa, uma vez que há um intervalo de tempo muito curto para ajustes. Mantenha as uniões estáveis até notar que o
adesivo está preso.

C. Tempo de cura:

A humidade inicia o processo de cura, desenvolvendo uma resistência em pouco tempo, embora os benefícios e as resistências
finais serão obtidas entre 24 a 48 horas depois.

O selante curado deve ser removido mecanicamente.

Segurança:
Inflamável e tóxico por inalação.

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ficar preso nos seus dedos, mergulhe em água quente e tente retirá-los
progressivamente.

Em caso de contacto com os olhos, mantenha-os abertos e lave abundantemente. Vá imediatamente ao médico. Para mais
informações, solicite a folha de segurança correspondente.
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A Olivé Química garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por nós e
usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com nossas Condições
Gerais de Vendas e Fornecimento.

4

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.

Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com base
nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é adequado para
a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a realização de testes
anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.
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