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ALSAN BOND  POOL SP 

 

 
Alsan Bond Pool SP  é um adesivo à base de solvente, de secagem rápida. É adequado para a 
maioria dos materiais de construção e industria. Possui uma excelente aderência aos materiais de 
construção mais comuns, tais como, materiais à base de cimento, tijolo, cerâmica, vidro, madeira, 
chapas de ferro galvanizado e pintado. É adequado para aplicações em interiores e exteriores.  

Alsan Bond Pool SP  é um adesivo utilizado para colar feltros em piscinas antes da instalação da 
membrana de impermeabilização. 

Limitações: Alsan Bond Pool SP  não é adequado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, 
neopreno e substratos betuminosos. 

Propriedades principais  _________________________________________  

Alsan Bond Pool SP : 
• Adesivo monocomponente, pronto 

para uso 
• Secagem rápida 
• Extremamente poderoso 
• Alto teor de sólidos 
• Uso universal 
• Livre de DCM 
 

• Muito boa aderência à maioria dos 
materiais de construção 

• Boa resistência mecânica 
• Boa resistência ao envelhecimento e à 

intempérie 
• Não corrosivo 
• Não retrai 

 

Acondicionamento __________________________________ ___________  

Embalagem  Cor  Caixa 
Lata pres surizada  (PC) 500 ml Âmbar 12 PC500 

Características técnicas  _________________________________________  

Dados técnicos  
Base química  Borracha SBR - à base de solvente 
Conteúdo sólido  ~ 32% 
Tempo de abertura  ~ 2-3 minutes (+23 °C / 50% r.h.) 
Consumo  ~ 80g/m² 
Temperatura de servi ço -40 °C a +55 °C 
Temperatura de aplica ção +5 °C a +40 °C 

Instruções de utilização  _________________________________________  

Antes da aplicação, verificar se as superfícies estão limpas, secas, homogéneas e livres de  
contaminação (óleos e gorduras, pó e partículas soltas). Caso exista, a leitada de cimento deve ser 
removida. 
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Aplicar o adesivo de contacto em ambas as superfícies a ser unidas. A distância ideal de aplicação 
é de 30 cm. Esperar 2 a 4 minutos para que os solventes evaporem. Juntar os materiais e pressionar 
com firmeza.  

Vida útil e armazenamento  _______________________________________  

12 meses a partir da data de produção, se armazenados em recipientes originais, fechados e sem 
danos. Armazenar em local seco e protegido da luz solar direta a temperaturas entre +5 °C e +25 
°C. 

Informação sobre ecologia, saúde e segurança (REACH ) _____________  

Para obter informações e conselhos sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura 
de produtos químicos, os utilizadores deverão consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) mais 
recente na qual se disponibilizam todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros 
relevantes, relacionados com a segurança. 

Nota legal ________________________________________ _______________________  

As informações e, em particular, as recomendações de aplicação contidas nesta ficha de dados do produto, são fornecidas 
de boa fé com base no conhecimento e na experiência atual da Soprema do produto. Considera-se preciso na data de 
publicação deste documento. Apesar de previstas e especificadas neste documento as utilizações do produto, devido às 
diferentes condições de utilização, o utilizador permanece responsável por garantir que o produto seja adequado ao uso e 
aplicação pretendidos, assim como legalmente compatível com o mesmo. Deste modo, a Soprema não oferece garantia, 
expressa ou implícita, em relação à adequação do produto a qualquer finalidade específica. Esta informação não deve ser 
interpretada como aconselhamento jurídico. A venda do produto permanece assim sujeita aos termos e condições de venda 
aplicáveis. Os utilizadores devem consultar sempre a edição mais recente da ficha de dados do produto, cujas cópias serão 
fornecidas mediante solicitação. 

 


