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EMBALAGEM:
Este produto está disponível em latas 

aerossol de 200 ml. 

COR:
Translúcido

ARMAZENAGEM:
A vida útil é de 12 meses na sua 
embalagem original fechada, em 

condições secas e protegidas da luz 
solar directa a temperaturas entre + 

5ºC e + 20ºC.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVE A-41 é um líquido transparente, aplicado através de pulverização, que é
usado quando é necessário aumentar a velocidade de cura dos adesivos de
cianoacrilato.

O OLIVE A-41 é adequado para todos os tipos de superfícies, melhorando a
velocidade de cura e a aderência.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

• Assegurar uma fixação rápida em muitos materiais.

• Melhora a resistência mecânica com pouco produto.

• Colagem de materiais com diferentes alongamentos.

• Dosagem precisa do produto.

• Para superfícies lisas e porosas.
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OLIVÉ A-41 é usado no mercado industrial em

junções onde a superfície não precisa de ser

exposta a agentes químicos ou físicos, como água

ou luz solar.

Ideal para montagem de equipamentos de interior

em veículos, como indicadores, displays,

montagem de peças escondidas, etc.

Especialmente adequado para metais, porcelana,

plásticos, vidro, elastómeros, borrachas, etc.,

incluindo materiais porosos, como madeira, papel

ou têxteis.

APLICAÇÕES:



CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Base: Resinas em n-heptano

Cor: Translúcido

Densidade: 0,70 g/ml

Viscosidade: 5 mPa.s (cP)

Ponto de inflamação: Inflamável

Resistência térmica: -55ºC - +80ºC

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:

OLIVE A-41 aplica-se antes da aplicação do adesivo cianoacrilato, garantindo uma fixação rápida. Os substratos devem estar
limpos, secos e sem pó, graxa ou outros contaminantes que possam afectar a aderência. Use solventes orgânicos (álcool ou
MEK) para remover todos os contaminantes. Nunca use sabões, detergentes ou água. Os substratos porosos devem ser
mecanicamente limpos de quaisquer partículas soltas.

B. Aplicação:

Aplique uma camada de OLIVE A-41 na área a aderir, evitando o excesso de produto. Deixe o solvente evaporar
completamente, até que as superfícies estejam completamente secas. (Aproximadamente 10 segundos). Aplique o adesivo
em pequenas gotas sobre uma das duas superfícies e pressione firmemente as peças para juntar durante alguns segundos.

Segurança:
O OLIVE A-41 é classificado como altamente inflamável. Manter afastado das crianças.

Use em locais frescos e bem ventilados.

Mantenha longe do calor e das chamas. Para obter mais informações, solicite a folha de segurança correspondente.



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.

3

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:
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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.

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