INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Química para Construção

CHUMBADOR QUÍMICO A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER

RR Fixa Top
PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

RR Fixa Top é um adesivo estrutural a base de resina de
poliéster, isento de estireno tixotrópico, formulado para
colagem, reparos ou reposição de peças submetidas a cargas
cíclicas dinâmicas e móveis tendo alta resistência inicial e
excelente resistência química.
RR Fixa Top pode ser aplicado na vertical, horizontal e
negativa.
RR Fixa Top é indicado para ser utilizado na construção civil,
industrial, naval e locais onde necessite de um adesivo
estrutural.

SEGMENTO DE USO

PROPRIEDADE
Cor

Cinza

Secagem à 5°C

8 min.

Secagem à 20°C

4 min.

Secagem à 30°C

3 min.

Secagem à 40°C

1,5 min.

Consumo aproximado

1,5 kg/m² por mm de espessura

Resistência

aguá, óleo,graxa e meios agresivos

Densidade

1,6 g/ cm³

Base química

Resina de poliéster

Embalagem

Cartucho 300 ml = 480g

RR Fixa Top foi desenvolvido para ﬁxação de diversos
substratos, como: parafusos, barra roscada, vergalhões,
haste de aço, etc...

DESEMPENHO
Concreto utilizado 30 MPa
Diâmetro de

Pode ser utilizado, também para colagem:
• Concreto x concreto;
• Granito x concreto;
• Madeira - Azulejo - Cerâmica;
• Conserto de embarcações, etc..

RR Fixa Top

Referência
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APLICAÇÃO
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Para uma boa aderência e resultado satisfatório, as
superfícies devem estar limpas e isentas de pó, óleo ou graxa.
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MODO DE USAR
Desparafusar a tampa superior e rosquear o bico misturador
na ponta do cartucho, acoplar na pistola aplicadora e utilizar o
produto na posição adequada, preenchendo toda cavidade.

ATENÇÃO: como se trata de uma única embalagem e com
bico auto misturador, deve-se desperdiçar os primeiros
centímetros de resina, pois o material não estará misturado
com o catalisador.
LIMPEZA FERRAMENTAS

HIGIENE E SEGURANÇA
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado ( pode
causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave
com água imediatamente, consulte um médico e informe o tipo
de produto.
Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças,
animais e fontes de calor.

As ferramentas poderão ser limpas com álcool ou solvente.

ARMAZENAMENTO
BENEFÍCIOS

• Aplicação fácil, rápida e simples;
• Ótima resistência mecânica e química;
• Excelente aderência ao concreto, aço e vários outros

RR Fixa Top deve ser armazenado em local seco, coberto e
arejado de 5°a 30°C

substratos;
• Liberação rápida;

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda
Rua Wilton Reis Costa, 220
Eldora Centro Industrial e Empresarial
São José dos Campos / SP CEP 12238-574
Fone/Fax: (12) 3966.9977
e-mail: vendas@reisereis.com.br
Home-page: www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos
conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de
propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o ﬁm de veriﬁcar
sua idoneidade para com os procedimentos e ﬁns previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos
se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que
considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da
mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade
de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.
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