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F I C H A  T É C N I C A

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

AC1-M15 Spray 250ml / 160g Incolor 7896094501843 6 7896094501840

TURBO PRIMER

  DESCRIÇÃO 

O acelerador de adesão para cianoacrilato Turbo Primer é um 
catalisador que acelera consideravelmente a cura do adesivo 
em colagem entre dois substratos de difícil adesão, agiliza 
e minimiza o tempo de espera, proporcionando rapidez e 
conforto em montagens normalmente mais lentas.

  APLICAÇÃO 

Turbo Primer foi desenvolvido para acelerar qualquer tipo de 
adesivo de cianoacrilato, com cura rápida. O Turbo Primer 
pode ser usado em qualquer material, ideal para materiais 
porosos com madeiras, feltros, papelão ou qualquer outro 
substrato absorvente ou não.

  CARACTERÍSTICAS 

Produto inflamável.
Aparência: Líquido incolor.
Odor: Forte e persistente.
Volatilidade: Instantânea.
Validade: 36 meses.

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Aplicar o Turbo Primer nas superfícies a serem coladas.
2) Em alguns segundos o produto evapora sem deixar marcas.
3) Não é necessário prosseguir com a colagem imediatamente, 
pois a superfície já esta pronta para ser colada a qualquer 
momento.
4) Aplique o adesivo de cianoacrilato e junte as partes. A 
colagem é acelerada consideravelmente.
Cuidado: Seja rápido para ajustar as partes, é possível aplicar o 
acelerador sobre o adesivo em rápido jatos para acelerar ainda 
mais a colagem.
5) O produto é a base de mek. Por isso, poderá danificar e 
agredir a superfície a ser colada. Em plásticos duros e cristalinos 
é aconselhável testar antes de usar.
7) É possível aplicar o acelerador diretamente sobre o adesivo 
de cianoacrilato, e sua cura se dá em poucos segundos.

  PRECAUÇÕES 

•Conteúdo sob pressão. Não amassar ou perfurar a 
embalagem, mesmo vazia.
•Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas.
•Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
•Não inalar e usar máscara de proteção.
•Não deixar em contato com a pele ou olhos e usar luvas e 
óculos protetores.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Aditivo Catalizador, Solvente e Gás Butano.


