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Alpatechno OBRAPRO® AP138 

Adesivo de Cura Rápida OBRA-PRO® AP 138 

Adesivo flexível, de alto desempenho, mono componente, de cura neutra. 

Aplicações: Excelente adesão sobre diversos tipos de substratos, OBRA PRO® AP 138, é 

especialmente indicado para colar barras de suporte em ACM sem furação, 

fixar espelhos, colocar rodapés, colar perfis, chapa com chapa, e aplicações 

onde exijam-se secagem mais rápida. 

Usos industriais: indústria de carrocerias, indústria naval, containers, colocação 

de rufos, etc. 

Propriedades:  Cura rápida
 Adere aos mais diversos tipos de materiais da construção e indústria.
 Não corroe metais nem ataca materiais alcalinos e não mancha.
 Grande resistência às mais variadas temperaturas.
 Mantém suas características inalteradas mesmo sob a ação de intempéries.

Resistência à 

intempéries: 

Após curado, cola e veda a maior parte dos materiais por muitos anos, 
mantendo suas características inalteradas mesmo com a ação de agentes 
climáticos como: raio UV,chuva,água salgada,ozônio, poluição e frio. 

Características 
Técnicas:  

Consistência: pastosa que transforma-se em densa borracha quando submetido 
à temperatura ambiente. 
Densidade aproximada: 1,33g/cm3 
Velocidade de cura: 

Pré -cura: 3 horas  

Cura técnica: 12h 

Cura total: 24h 

Tixotrópico 

Aspecto: pastoso 

Pressão de vapor: < 0,00001 mbar B 20°C 

Ponto de ebulição: 110°C 

Ponto de fulgor: > 80 °C  

Ponto de auto ignição: > 200°C 

Embalagem padrão: Cartucho com 400g. – Caixa c/ 12 unidades 

Validade do produto: 12 meses 

Ao consumidor: a ALPATECHNO® com o escopo de Oferecer Soluções aos seus parceiros e consumidores mantém o seu departamento técnico a 

disposição para orientar o melhor uso e aplicação de seus produtos. 

Alpatechno Indústria e Comércio Ltda 

Rua Cabral de Menezes ,033 - Vila Gomes 

CEP: 05590-050  |  São Paulo-SP  |  Brasil 

SAC (11) 3722.0252  |  3722.0251 

info@alpatechno.com.br 
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