
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES

Descrição do produto
O ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES é um adesivo 
indicado para colagem e vedação de juntas de motores a 
diesel, gasolina e álcool, também aplicado para juntas de 
caixa de câmbio e diferenciais de veículos. Produto à base 
de borracha nitrílica e solvente, possui alta resistência a 
combustíveis, óleos, umidade e temperatura de até 120°C. 
Possui excelente adesão ao alumínio, aço e ferro. 

Características
• Produto dois em um, cola e veda ao mesmo tempo.
• Evita vazamentos.
• Ótima adesão.
• Alta resistência.

Aplicações
• Juntas de motores a álcool, diesel e gasolina.
• Colagem e vedação de juntas de sistemas flangeados e 

motores de geradores de energia elétrica.
• Caixas de câmbio em máquinas operatrizes.
• Sistema de transmissão.

Restrições de uso
• Não substitui juntas convencionais.

Modo de usar
• Limpe as superfícies onde o produto será aplicado, 

deixando-as limpas, secas e livres de óleo e graxa.
• Aplique uma camada fina e uniforme do produto na base 

da peça.
• Aplique o adesivo na outra face da junta.
• As superfícies só devem ser unidas depois que o adesivo 

não se transferir para os dedos ao toque.
• Monte o conjunto e pressione a peça por igual.
• Aguarde por 15 minutos (cura parcial) para movimentar 

a peça.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Limpador de Freios
• Silicone de Alta Temperatura HT
• Travante anaeróbico.
• Torquímetro.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Produto dois em um, otimização 
de estoque.

• Evita manutenção por 
vazamentos.

• Ótima aderência em alumínio, aço 
e ferro.

• Resistência a combustíveis e óleos.
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Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
• Utilizar os EPI’s  indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato 

com a pele. Não ingerir. 
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na 

ficha de segurança do produto através do site www.wurth.
com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de 
validade 
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura 

superior a +50°C.
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. embalagem Conteúdo Código

12 unidades 75 g 0890 101

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Base química Borracha nitrílica

Cor Marrom

Aparência Líquido viscoso

Odor Forte, do solvente

Viscosidade 2000 – 3000 cP

Densidade 0,880 – 0,890 g/L

Dados técnicos
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