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EMBALAGEM:
Disponível em cartuchos de 300 ml. Outros 

formatos por encomenda.

COR:
Preto.

ARMAZENAGEM:
Na sua embalagem original, fechada e 

conservada em lugar fresco e seco, entre 
+5ºC e +20ºC, tem um tempo de 

armazenagem de 15 meses.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ PU-65 é um adesivo estrutural de poliuretano monocomponente para a
colagem de vidros que cura com a humidade atmosférica produzindo um cordão
tipo borracha com elevada resistência mecânica e às condições atmosféricas.

Adequado para a colagem e estanquicidade de vidros no setor industrial e para a
colagem de pára-brisas e vidros de janelas no setor automóvel e naval.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

• Elevada força de adesão.

• Fácil aplicação.

• Resistente à água e sal.

• Resistente ao envelhecimento e intempéries.

• Não é corrosivo para metais.

APLICAÇÕES:
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ADESIVO DE POLIURETANO 
PARA PÁRA-BRISAS

OLIVÉ PU-65 utiliza-se na colagem e
selagem de pára-brisas e vidros de janelas
em automóveis com ou sem airbags,
caravanas, veículos náuticos, etc.

Recomendado para instalações sujeitas a
vibrações como veículos, contentores, metal
com metal, etc.

Excelente adesão a vidro e metais.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Pasta tixotrópica

Densidade: Aprox. 1,22 g/ml

Formação de pele: Aprox. 40-60 min (a 23ºC; 50% R.H.)

Velocidade de cura: >3.5 mm após 24h (a 23ºC; 50% R.H.)

Resistência ao cisalhamento: (Ford SAE J 1529) 3,5 MPa

Dureza Shore A: Aprox. 55 aos 14 dias

Temperatura de aplicação: Entre +5ºC e +35ºC

Temperatura de serviço: -40ºC e +90ºC

Resistência à água e ao sal: Excelente

Propriedades à tração:

Resistência à tração: (ISO 37) > 6 MPa

Alongamento na ruptura: (ISO 37) > 700 %

Estes valores dependem da temperatura, humidade e absorção do substrato. O tempo até à cura completa pode ser prolongado a uma temperatura
mais baixa, menor humidade ou aumento da espessura do filme de produto.

MODO DE EMPREGO:

Preparação da superfície e aplicação:

A. Limpeza e preparação:

As superfícies têm de estar limpas, secas, e isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes que afetem a adesão.
Superfícies não porosas impar com um solvente adequado e secar completamente com um pano limpo.

Na substituição de pára-brisas não é necessário a remoção completa da anterior cola aplicada. Basta remover até se obter
uma espessura residual de 1 a 2 mm.

Não existe incompatibilidade entre a cola de poliuretano nova e os resíduos da cola de poliuretano antiga utilizada na colagem
do pára-brisas.

Lixar todas as partes oxidadas. Limpar com acetona ou heptano antes de aplicar o primário OLIVÉ PRIMER 652.

Nota: quando usar solventes desligar todas as fontes de ignição e seguir as instruções de segurança e uso dadas pelo
fabricante.

Proteger as bordas das juntas com fita de pintor.

B. Primário:

Apesar de OLIVÉ PU-65 aderir à maioria dos materiais recomenda-se um ensaio de adesão prévio em todas as superfícies.
Caso necessário tratar as superfícies com o primário OLIVÉ PRIMER 652 para obter melhores resultados de adesão.

Aplicar o primário 15 minutos antes de OLIVÉ PU-65.



C. Aplicações:

VIDRO SEM TRATAMENTO:

Limpar as superfícies com um solvente adequado e secar de imediato com um pano limpo, 30 a 60 segundos após a
aplicação. Também se podem utilizar toalhitas de um só uso.

Agitar a embalagem do primário OLIVÉ PRIMER 652 durante 30 segundos e aplicar um filme fino e homogéneo.

Fechar a embalagem imediatamente após o uso. Qualquer contato com a humidade atmosférica poderá provocar a sua cura.
Recomendável consumir até 24 horas após a abertura da embalagem.

Respeitar o tempo de secagem de 15 a 60 minutos dependendo da temperatura ambiente.

Caso se ultrapasse esse tempo a aplicação da cola deve ser executada dentro de 24 horas como máximo. Confirmar que a
superfície não contém poeiras ou outros contaminantes.

PÁRA-BRISAS COM FAIXA CERÂMICA SERIGRAFADA:

A união pode realizar-se com ou sem o uso de primário.

As uniões sem primário devem realizar-se em pára-brisas com faixa cerâmica serigrafada que garanta um ótimo rendimento,
com opacidade uniforme à radiação UV e não apresentem resíduos de silicone.

O não cumprimento destas condições pode significar a perda parcial ou total de adesão da cola de pára-brisas.

Para eliminar resíduos de silicone desengordurar com heptano ou MEK e de seguida lixar ligeiramente de forma a evitar o
efeito casca de laranja que normalmente ocorre na presença de resíduos de silicone.

Voltar a desengordurar com heptano ou MEK e respeitar o tempo de secagem.

Após 10 a 60 minutos passar à seguinte fase:

- Se a faixa cerâmica é suficientemente opaca aplicar diretamente a cola OLIVÉ PU-65.

- Se a banda cerâmica não suficientemente opaca aplicar o primário OLIVÉ PRIMER 652 e respeitar o tempo de espera de
15 a 60 minutos antes de aplicar a cola OLIVÉ PU-65.

PÁRA-BRISAS ENCAPSULADO:

Se necessário desengordurar com MEK ou acetona, esperar 10 minutos antes de aplicar o primário OLIVÉ PRIMER 652.

PÁRA-BRISAS PRÉ-TRATADO COM PRIMÁRIO:

Se necessário desengordurar com MEK ou acetona, esperar 10 minutos antes de aplicar o primário OLIVÉ PRIMER 652.

D. Aplicação:

Aplicar OLIVÉ PU-65 com uma pistola manual ou pneumática.

Respeitar a forma de junta triangular determinada pela cânula.

Instalar o pára-brisas pressionando-o, antes de que a cola forme pele.

Nota: Todos os tempos indicados são para uma temperatura mínima de +15ºC. Para temperaturas inferiores, entre +15ºC e
+5ºC, respeitar o tempo de secagem dos produtos.

E. Limpeza:

As ferramentas podem limpar-se com MEK ou acetona antes da cura do produto.

Uma vez curado remover mecanicamente.
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Segurança:

Assegurar ventilação suficiente durante a aplicação. Evitar o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato com os olhos
lavar de imediato com água abundante e procurar ajuda médica. Altamente inflamável, manter afastado de fontes de ignição,
faíscas e não fumar perto do produto.

Manter fora do alcance de crianças. Mais informação disponível na ficha de segurança do produto.

Observações:

Devido à grande variedade de substratos e condições de instalação é recomendado realizar ensaios prévios para determinar a
necessidade de usar primário ou de lixar para garantir uma boa adesão, sobretudo nos materiais mais difíceis como metais
ferrosos ou lacados, superfícies pintadas, plásticos como PVC, PMMA ou ABS.

Respeitar o tempo de evaporação dos solventes.

Não utilizar álcool ou solventes tipo "White Spirit" na limpeza do pára-brisas ou de resíduos antigos de cola.

Recomendado consumir nas 24 horas seguintes à abertura do cartucho.

Não aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC.

Evitar contato com MS não curado, polímeros híbridos e silicone, assim como álcool e amoníaco durante o processo de cura.

Não utilizar em PE, PP e PTFE.

Evitar o contato com óleos, plastificantes e produtos como betume, asfalto e silicones.



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.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

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

A Krimelte 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.
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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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