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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

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

GTB-577 Frasco Cartela 5g Vermelho 7896094501232 12 7896094501239

GTB-277 Frasco 20g Vermelho 7896094501263 18 7896094501260

Bisnaga 
Cartela 2g

Frasco 20g

TRAVABOND 
ROSCAS GTB77

DESCRIÇÃO

TravaBond Roscas GTB77 é um adesivo anaeróbico profissional 
que dispensa arruelas de pressão e facilita a montagem de porcas e 
parafusos, lubrificando e fixando roscas com excelente resistência a 
vibrações e evitando afrouxamentos provocados pelas variações de 
temperaturas. Forte resistência a desmontagem.

APLICAÇÃO

Indicado para roscas metálicas, parafusos, porcas e prisioneiros. 
Evita vazamentos, facilita a montagem em motores e equipamentos 
industriais, equipamentos eletrônicos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Alto torque de desmonte. Média viscosidade. Adesivo anaeróbico. 
Baixo odor. Não inflamável. Não seca na embalagem. Não tóxico.
Folga máxima: 0,22mm.
Aparência: Líquido viscoso vermelho.
Cura parcial: 10 minutos.
Cura total: 24 horas.
Validade: 3 anos.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Importante: Remover completamente o óleo das superfícies. 2) As 
partes a serem coladas devem estar limpas e secas.
3) Aplique o produto em uma das partes e faça a montagem.
4) Aguarde o tempo de cura.

PRECAUÇÕES

•Manter o produto em sua embalagem original devidamente lacrada, 
em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas.
•Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lavar com água em 
abundância. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico.
•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

Esteres metacrílicos.


