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Preparação da Superfície
Para um sistema eficiente de adesão entre substrato e borracha, o processo começa com uma boa preparação do substrato.

1.1 Desengraxe – limpeza com solvente

desengraxante
óleo

Contaminação – óleo, graxa ou poeira.

Desengraxe – limpeza da superfície.

Desprendimento físico e químico da partícula.

Remoção por repulsão eletrostática – superfície limpa.

1.2 Jato
Tipos de granalha – existem tratamentos distintos para cada substrato.
Para aço - granalha angular. Perfil de rugosidade deve ser entre 25 a 75
microns (Ra).
Para ligas de alumínio - usar óxido de alumínio (para evitar reação galvânica e, consequentemente, a formação de pontos de corrosão).
Para peças plásticas - usar granalha de vidro (para evitar um jateamento
agressivo).
GRANALHA
Perfil arredondado

GRANALHA
Perfil angular

Obs.: quando a granalha
ficar arredondada
deverá ser descartada.

Ra

Indicador de Adesão
Escolha o adesivo de acordo com os tipos de substratos, elastômeros e as
condições de aplicação.

Elastômeros X Índice de adesão

MQ

FKM EPDM

IIR

NR

SBR

CR

NBR

Tendência de Adesão

Obs.: materiais diferentes requerem soluções únicas – consultar Guia de
Seleção.

Sistema de Adesão
O sistema de adesão requer total contato entre as camadas aplicadas.
Após aplicar a camada de primer e/ou adesivo, este deve estar totalmente
seco antes da aplicação da nova camada de adesivo ou moldagem da
borracha.

Ligação

IMPORTANTE

Medida da camada
Consultar boletim técnico
O sistema de adesão se baseia na ligação que ocorre entre os diferentes
materiais. Daí a importância da medida da camada seca aplicada. Esse
parâmetro é indicativo para o sucesso da adesão.

Processo de Aplicação

1. Pincel

2. Rolo

3. Imersão

4. Spray

1. Aplicação por Pincel

Características do processo de aplicação:
• Econômico
• Dependente do operador
• Abrange áreas específicas
• Aplicação em peças complexas
• Utilizado para retoques
• Eficiência de transferência > 75%
Dicas técnicas
• Evitar marcas de pincel e poças, por exemplo, áreas com camadas
finas ou grossas do filme de adesivo aplicado.
• Usar pincéis com cerdas delicadas, resistentes ao solvente (cerdas
naturais) e que não soltem fibras.
• Utilizar um pincel específico para cada produto (Primer / Adesivo).
• Selecionar o tamanho do pincel apropriado.
• Cuidado com muitas camadas e retoques.
• Trocar os pincéis frequentemente.

2. Aplicação por Rolo

Características do processo de aplicação:
• Econômico
• Dependente do operador
• Usado para peças planas
• Cobre grandes áreas
• Usar cerdas naturais que resistam ao solvente
• Eficiência de transferência > 75%
Dicas técnicas
• Evitar marcas no filme ou escorrimento.
• Manter a espessura do filme nas diferentes áreas.
• Usar rolos com cerdas naturais e curtas, resistentes ao solvente e que não
soltem as fibras.
• Utilizar um rolo específico para cada produto (Primer / Adesivo).
• Selecionar o tamanho do rolo apropriado.
• Cuidado com aplicação de várias camadas.
• Trocar os rolos frequentemente.
• Manter as bandejas com rolos cobertos quando não estiverem em uso.

3. Aplicação por Imersão

Características do processo de aplicação:
• Indicado para grande número de peças
• Automático ou manual
• Quando automático, maior reprodutibilidade na aplicação
• Indicado para perfis específicos
• Retirar as peças lentamente é crítico para o sucesso da imersão
• Eficiência de transferência – 25% a 75%
Dicas técnicas
• Evitar marcas de escorrimento.
• Evitar mergulhar a peça mais do que a profundidade necessária.
• A geometria da peça não deve conter ângulos que acumulem adesivo.
• Reduzir a área aberta do tanque a fim de minimizar a perda de solvente e
contaminação.
• Agitação do tanque deve ser constante.
• Tanque deve ser esgotado e limpo frequentemente para evitar contaminação.

4. Aplicação por Spray

Aplicação do primer

Secagem do primer

Aplicação do adesivo

Secagem do adesivo

(necessário para a adesão ao metal)

Características do processo de aplicação:
• Grande produtividade
• Automático ou manual
• Quando automático, maior reprodutibilidade na aplicação
• Aplicação em peças com geometria variada
• Requer diluição para atomização
• Maior consumo de adesivo
• Alto investimento quando usado em equipamentos automáticos
• Eficiência de transferência – 10% a 50%
Dicas técnicas
• Manter a distância do spray em relação à peça.
• Manter movimentos consistentes.
• Evitar escorrimento.
• Sempre limpar a pistola após o uso.
• Diâmetro da agulha e orifício da pistola devem estar entre 0,8 a 1,8 mm.
• Verificar a viscosidade indicada pelo fabricante da pistola para escolha do
diâmetro da agulha e do orifício.
• Alta umidade relativa do ar, ou alta pressão de aplicação, podem formar
“teia de aranha”.

Como aplicar

Problemas de secagem
O sistema de adesão requer total contato entre as camadas aplicadas.
Se o processo de secagem não for efetuado, o solvente contido no
adesivo não será eliminado e impedirá o contato entre os diferentes
materiais, causando sistema de adesão pobre. A mudança de temperatura e umidade relativa podem ocasionar alteração da viscosidade e
assim prejudicar a performance da aplicação, ocasionando a Teia de
Aranha. Consulte sempre o boletim técnico para assegurar-se da
camada correta para o seu processo.

Aplicação do adesivo

Proteção Individual e Segurança
EPI - Equipamentos de Proteção Individual

Luvas de Látex
Utilizada para proteger as mãos de produtos químicos.
Borracha natural - álcool e cetonas.
Borracha butílica - álcool, cetonas e ésteres.
Acetato de polivinila (PVA) - solventes orgânicos clorados.

Máscara
Utilizada para proteger os olhos e vias
aéreas em trabalhos onde há risco de
aspiração de partículas ou vapores
tóxicos (com ou sem ventilação).

Óculos de Proteção
Utilizados para proteger os olhos em trabalhos onde há risco de respingos de produtos
químicos (com ou sem ventilação).

Luvas de Borracha Nitrílica
Utilizadas para proteger as mãos e
punhos contra agentes químicos
(solventes: apolares ou aromáticos)

Armazenamento - Ambiente Seguro

• Controle de temperatura ambiente: 21º a 27ºC
• Exaustão - Ventilação
• Porta corta-fogo

Exaustão
Ambiente limpo

Porta corta-fogo
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Controle de Temperatura (°C)

Informação Preventiva
Antes de usar qualquer produto da LORD,
consulte a ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ), rótulo para uso
seguro e instruções de manuseio.
Apenas para uso industrial/comercial. Deve ser
aplicado apenas por pessoal treinado. Não deve
ser usado em aplicações domésticas. Não deve
ser consumido.

A LORD fornece valiosa experiência em adesivos e revestimentos, controle de vibração
e movimento e tecnologias magneticamente responsivas. Nosso pessoal trabalha em
colaboração com clientes para ajudá-los a aumentar o valor de seus produtos. Inovadores e proativos em um mercado em constante mudança, estamos focados em fornecer
soluções para nossos clientes em todo o mundo.
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