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CHEMLOK® 205 
Primer para Adesão de Borracha a Metal 
    
Descrição 
 
Chemlok® 205 é um primer que pode ser aplicado 
sozinho ou em conjunto com outros adesivos da linha 
Chemlok®, quando a colagem exigir excepcional 
resistência às condições adversas do meio ambiente. 
Chemlok® 205 é também usado como adesivo de 
camada única para colar borracha nitrílica. 
 
 

Vantagens e Benefícios 
 
Versatilidade - Chemlok® 205 adere borracha nitrílica 
a vários substratos rígidos e atua com primer para 
outros elastômeros. 
 
Resistência ambiental - os resultados dos testes 
mostram superior resistência ao calor, água, névoa 
salina, produtos químicos e ambientes corrosivos. 
 
Facilidade de aplicação - Chemlok® 205 pode ser 
aplicado às partes metálicas por imersão, spray, pincel 
ou rolo. 
 
 
 

Propriedades Típicas do Produto 
Aparência: Cinza opaco. 

Composição: Polímeros orgânicos dissolvidos e cargas 
dispersas em um sistema de cetona/xileno 

Viscosidade:  
(Brookfield LVT haste 2 @ 30 rpm, 25 oC) 

65 - 165 cPs 

Viscosidade: 
(Copo Zahn ,  nº 2 , a 25 oC) 

20 – 40 segundos 

Ponto de Fulgor: 
(Seta-Flash) 

19 ºC - mínimo 

Peso Específico: (g/cm3) 0.91 – 0.97 

Teor de Sólidos (em peso %) 22.0 – 26.0 

Solventes: MIBK ou Xilol 

Diluentes: MIBK ou MEK. 

Vida Útil: 12 meses 

Embalagem Fechada a partir da Data de Fabricação a 21 ºC – 27 ºC 
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Preparação da Superfície Metálica 
 
Para assegurar resultados consistentes de adesão, as 
superfícies metálicas devem estar completamente 
limpas antes da aplicação do primer. Óleos protetivos, 
óleos solúveis, graxas, etc., são removidos por 
desengraxantes ou limpeza alcalina. Ferrugem, 
escamas ou camadas oxidadas, firmemente aderidas, 
são removidas por métodos adequados de limpeza 
mecânica ou alcalina. Jateamento é o método mais 
usado, empregado para limpeza mecânica. Contudo, 
usinagem, esmerilhamento ou limpeza com escova de 
aço podem ser usados. Granalha de aço é usada para 
jateamento de aço, ferro fundido ou outros metais 
ferrosos. 
 
Óxido de alumínio, areia ou outra granalha não 
ferrosa - é usada para jateamento de aço-inoxidável, 
alumínio, latão, zinco ou outros metais não ferrosos. 
 
Limpeza química ou pré-tratamento do metal – 
utilizado para remover a ferrugem, escama ou camadas 
firmemente aderidas. Tratamentos químicos também 
são usados nas partes metálicas que seriam 
deformadas pelo jateamento ou em casos onde 
estreitas tolerâncias de medidas devam ser mantidas. 
 
Fosfatização - é o tratamento empregado para o aço, 
enquanto que camadas de conversão de cromato são 
empregadas para o alumínio. 
 
Para melhores resultados de adesão, Chemlok® 205 
deve ser aplicado sobre aço inoxidável, alumínio, latão 
ou outros metais não ferrosos, em até 30 minutos após 
a limpeza. Para substratos ferrosos, tais como aço, um 
tempo de espera maior pode ser empregado, desde que 
não haja formação de oxidação. 

Aplicação do Primer 
 
Chemlok® 205 deve ser completamente agitado antes 
do uso e suficientemente agitado durante o uso para 
manter os sólidos dispersos em suspensão. O primer 
pode ser aplicado por pincel, imersão, rolo ou spray 
convencional, "airless" ou equipamento eletrostático. 
Para melhores resultados, uma camada fina e uniforme 
deve ser aplicada por métodos que evitem excessivos 
escoamentos. 
Quando aplicado com pincel ou rolo, é necessário uma 
cobertura completa e uniforme. Quando aplicado por 
imersão, retirar adequadamente as peças do banho de 
modo a evitar escorrimentos e acúmulos. Quando usar 
spray, é necessário que o primer alcance a parte 
metálica ainda úmido. Se ocorrer secagem ao ar antes 
de alcançar o metal, resultará uma pobre adesão. 
Adição de um solvente com correta volatilidade ajudará 
na prevenção de pré-secagem do primer. Um ajuste 
adequado do equipamento de spray será útil na 
obtenção de um filme úmido uniforme, sem 
escorrimentos. 
 
Espessura do Filme 
 
Uma camada fina e uniforme de Chemlok® 205 deve ser 
aplicada sobre a base metálica. Espessuras de filme 
seco entre 2,5 a 7,6 micra dependendo da aplicação.  
A espessura ideal para uma peça colada em particular 
depende da formulação da borracha e do nível de 
adesão requerido. 
 

 
 
 
 

Propriedades Típicas  

Adesivo  Pincel  Imersão  Spray 

Chemlok® 205 Use como recebido  Use como recebido ou adicione 
aproximadamente 20% de MIBK ou 
MEK. Viscosidade sugerida 20 a 30 
seg. copo Zahn nº 2. 

Adicione 10 a 30% de MIBK ou MEK 
Viscosidade sugerida de 18 a 20 seg. 
copo Zahn nº 2. 

Nota: 1. Brookfield modelo LVT, fuso nº 1, 30 rpm, 25ºC. 
2. Brookfield modelo LVT, fuso nº 2, 30rpm,  25ºC. 
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Diluição 
 
Para vários métodos de aplicação, a diluição correta 
pode ser melhor determinada pela experiência do 
próprio processo. Quando as necessidades de adesão 
não são severas, o primer Chemlok® 205 pode ser 
consideravelmente diluído. Atenção cuidadosa deve ser 
dada à agitação, pois a diluição tende a acentuar a 
deposição. 
 
A tabela acima, contém sugestões de diluições, que 
podem ser usados como ponto de partida. 
 
Secagem do Primer 
 
Deve-se permitir a secagem do primer até que o exame 
visual do filme mostre que todo o solvente tenha 
evaporado. Isto levará aproximadamente de 15 a 30 
minutos. 
 
O tempo de secagem pode ser diminuído pelo uso de 
estufas ou túneis de secagem. Temperaturas de 
secagem moderadas serão mais satisfatórias, porém,  
temperaturas elevadas a 149oC podem ser usadas num 
período de até 30 minutos. Uma boa circulação de ar a 
temperatura ambiente darão melhores resultados.  
 
Manuseio das Peças Pintadas 
 
Filmes secos de Chemlok® 205 são livres de taque, 
portanto, peças pintadas podem ser empilhadas até a 
operação subseqüente. Contudo, precauções usuais de 
manuseio são necessárias para prevenir a 
contaminação das peças pintadas por pó, graxa, óleo, 
etc. 
 
Deve-se usar luvas limpas quando manusear as peças 
pintadas. Um tempo longo de espera entre a aplicação 
do primer e a colagem não tem nenhum efeito adverso 
na adesão, contanto que as partes revestidas sejam 
cobertas para prevenir contaminação. 
 
Preparação do Elastômero 
 
Boas práticas de adesão requerem compostos recém- 
misturados para assegurar perfeita difusão na interface 
borracha/primer. Calor em excesso durante a 
preparação pode tender a pré-cura do material e 
interferir  na formação da adesão. 
 
Certos ingredientes de formulação são impróprios para 
a adesão de muitos compostos de borracha natural e 
sintética.  

 
 
Óleos plastificantes ou ceras e antiozonizantes de 
solubilidade limitada na borracha, capazes de migrar 
para a superfície, podem causar dificuldades de adesão. 
Técnicas adequadas de mistura devem assegurar a 
máxima dispersão de todos ingredientes. 
 
Os compostos devem ser formulados de modo a 
proporcionar o mais longo tempo de pré-vulcanização e 
mínima viscosidade. Isto favorece a interação na 
interface borracha/primer e formação de fortes adesões 
durante a vulcanização. Materiais pré-formados usados 
em moldagem por compressão devem ser limpos com 
um solvente aromático para remover contaminações 
antes da moldagem. 
 
Procedimento de Moldagem e Cura 
 
Condições ideais de colagem existem quando, o primer 
e a borracha, curam ao mesmo tempo.  
 
Outros primers da linha Chemlok® podem ser usados 
para colar borracha por compressão, transferência, 
injeção ou por quaisquer outros procedimentos de 
moldagem, normalmente usados para obter peças 
moldadas. 
 
A máxima adesão é obtida quando a borracha alcança o 
estado ideal de cura. 
 
Filme seco de Chemlok® 205 permanece firme nas 
temperaturas de moldagem e mostra uma tendência 
mínima de ser arrastado durante a transferência ou 
injeção.  
 
É desejável manter os ciclos de carregamento do molde 
em tempo mínimo para prevenir a pré-cura do primer e 
da borracha junto a outro adesivo da linha Chemlok®. 
Moldes de transferência ou injeção devem ter canais de 
alimentação devidamente projetados e uso de pressões 
adequadas para prevenir a pré-cura da borracha antes 
que as cavidades dos moldes estejam completamente 
cheias. 
 
Tratamento Pós-Fabricação 
 
A força de adesão a quente de Chemlok®  205 com 
outro adesivo da linha Chemlok®  é excelente, mas 
deve-se tomar cuidado na remoção das peças do 
molde. Eletrogalvanização e anodização das partes 
metálicas depois da fabricação, usualmente não serão 
prejudiciais à adesão. 
 
As peças aderidas não devem ser tratadas com tintas 
ou soluções à base de cetonas por provocarem sério 
enfraquecimento da adesão.  
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Cuidados Precauções 
 
Aplicar em local devidamente arejado. Evite contato 
prolongado do primer sobre a pele, assim como a 
inalação dos vapores do produto ou seus solventes. 
Devem ser mantidos afastados de locais com calor 
excessivo e presença de chamas ou faíscas. Seus 
recipientes devem ser completamente fechados após o 
uso. Lave perfeitamente as mãos e demais partes que 
tiverem contato com o produto, principalmente antes de 
comer ou beber. Para aplicação do produto é 
necessário utilizar equipamentos de proteção como 
máscaras com filtros contra gases e luvas e óculos de 
proteção. Em caso de contato com os olhos, lave-os 
repetidamente com jato de água. Na eventualidade de 
ser ingerido, não induzir ao vômito, chamar um médico 
imediatamente. Maiores informações podem ser 
encontradas na Folha de informação de Segurança do 
Produto Químico - FISPQ/MSDS - do Chemlok®  205. 

Embalagem:  
 
Galão = 3,3 Kg 
Balde = 17,1 Kg 
Tambor = 190,0 Kg 
 
 
Elaborado: 22/10/03 

 
 
 

As informações aqui oferecidas estão baseadas em 
testes considerados idôneos.  Porém, como a Lord 
Industrial Ltda., não pode exercer nenhum controle 
sobre a correta utilização destas informações por 
terceiros, não pode garantir a obtenção de bons 
resultados.  A empresa também não oferece nenhuma 
garantia, expressa ou implícita, quanto à 
comercialização ou idoneidade de uso para um fim 
específico, referente aos efeitos ou resultados de tais 
usos. 
 

Para maiores informações, ligue para nosso Departamento 
de Marketing/Vendas ou chame o representante mais 
próximo. 
 
Lord Industrial Ltda. 
Rua Hugson, 55  
13213-110 Jundiaí-SP / Brasil 
Caixa Postal 531 - 13200-970 
Tel.: (011) 4582-7755 - Fax: (011) 4582-5002 
www.lordla.com.br 
 


