
PLASTIPEGANTE

Adesivo asfáltico elastomérico líquido 

• Características e Vantagens

Plastipegante é um primer asfáltico para 
colagem de mantas asfálticas, placas, calhas 
e podendo auxiliar na fixação de materiais 
voltados ao isolamento térmico.

Excelente para unir poliestireno expandido 
(isopor) ou extrudado.
Como protetor e fixador do chapisco das areias 
aspergidas sobre as capas de espuma de 
poliuretano, aplicadas por spray.
Colagem de pisos plásticos e outros 
revestimentos.

• Descrição do Produto

Adesivo asfáltico elastomérico, líquido e 
impermeável, para colagem de materiais 
de construção e colmatação de poros da 
superfície suporte.

• Consumo e Rendimento

Concreto e Alvenaria: 0,10 a 0,30 litros/m² por 
demão.

• Validade

12 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, 
remover a vítima para local arejado e procurar 
imediatamente assistência médica. Em caso de 
contato com os olhos, lavar com água potável 
em abundância e procurar orientação médica. 
Em caso de eventual irritação da pele, olhos 
ou ingestão do produto, procurar orientação 
médica e informar sobre o tipo de produto.

• Embalagem

Galão: 3,6 litros;
Balde: 18 litros;
Tambor: 180 litros.

• Informações Técnicas

Aspecto: líquido.
Cor: marrom escuro (fica preto depois de 
curado).
Diluente no estado pastoso: água.

• Utilização

O produto funciona como um adesivo de 
contato.
As partes a serem unidas precisam estar 
planas, limpas, secas e isentas de poeira e 
impurezas para serem apoiadas perfeitamente 
umas nas outras.
Aplicar o PLASTIPEGANTE líquido em ambas 
as faces, em camada fina, aguardando até 
a película ficar seca e adquirir a máxima 
pegajosidade (algo em torno de 20 minutos). 
Unir as partes e apertar bem, tendo cuidado 
para não deixar bolhas de ar entre estas.
Secagem total de 72 horas, de acordo com as 
condições climáticas de cada local; quanto 
maior a umidade presente no ar, maior o tempo 
de secagem.
OBS: Pode-se utilizar na colagem da 
sobreposição das mantas asfálticas.


