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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.

REV: 051007 

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHOPRODUTO
®

APLICAÇÃO

HIGIENE  E  SEGURANÇA

®  

COLA PARABRISA 

® 

REISFLEX -V8

PROPRIEDADES  FÍSICAS E METODOLOGIA DE 

                                   TESTES

Teor de sólidos

Densidade

Resistência á tração

Alongamento

Tixotrópico

Dureza (Shore A)

Temperatura de aplicação 

Tempo de Cura

Secagem ao Toque

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS METODOLOGIA DE TESTES

Min. 97%

1,50g/cm ³  +/- 0,02

8,5 Mpa (N/mm²)  8,5 

350% 

Positivo

50 +/- 5 ( em 7 dias)

5ºC para 40ºC

DIN 53505

DIN 53504

DIN 53505

TS-S 0023C (COM-NBS)

DIN 53505

30 á 45 minutos 
Variando c/ umidade 

relativa do ar

A cada 12h 3 mm,  

considerando 23ºC  

e umidade relativa do ar 50%

Composição Química

Estado Físico

Embalagem

Cor

Poliuretano

Pastoso 

Cartucho 310ml, Sachê 400ml e 600ml

Preto

ReisFlex - v8 é um adesivo monocomponente de poliuretano 
de alta performance, isento de solvente.
Foi desenvolvido para colar, unir e vedar vidros de automóveis 
e estruturas que estejam sujeitos a movimentos drásticos.
Sua aparência é de uma borracha resistênte e flexível.

SEGMENTOS DE USO

Indústria naval;
Indústria aeroespacial.

Indústria automobilística;

Antes de iniciar a aplicação Reisflex - v8, deve-se remover 
completamente resíduos de vidro e adesivos anterios. 
Limpar o vidro e a carroceria metálica com limpador ( Clear) 
retirando  contaminantes e resíduos, como poeira, graxa ou 
oleosidade. 
A superfície deverá estar totalmente seca para inicio da 
aplicação.
O produto poderá ser aplicado com pistola manual ou 
pneumatica.

Tempo de cura total 48 horas

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato 
com os olhos lave imediatamente e abundantemente com 
água e consulte um médico.
Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

ReisFlex - v8 deve ser armazenado em local seco e 
arejado em temperaturas inferiores a 25ºC.

VALIDADE: 12 meses

Química para Construção

Resistência ao cizalhamento  5 N/mm² aproximado ISO 4587

REMOÇÃO

 É de fácil aplicação;
 Isento de solvente;
 Não emite gases voláteis;
 Dispensa uso primer;
 Aplicação a frio.

VANTAGENS

FORMA DO CORTE DO BICO

 Após curado Reisflex - v8 só pode ser removido 
mecanicamente.
Caso ocorra contato com as mãos e a pele durante 
aplicação, lavar com água e detergente de Ph neutro.
NÃO UTILIZAR SOLVENTE PARA LIMPAR AS MÃOS.
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Ø 8 á 9 mm
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