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CHEMLOK® 252 
Adesivo para Colar Borracha a Metal 
 
 
Descrição 
 
Chemlok® 252 é um adesivo de camada única, capaz 
de aderir formulações à base de borracha natural (NR), 
poliisopreno (IR), estireno-butadieno (SBR), 
polibutadieno (BR), policloropreno (CR), nitrílicas 
(NBR), butil (IIR), EPDM a metais como aço comum e  
inoxidável, alumínio, magnésio, zinco, cobre e suas 
ligas, entre outros. Adere também a uma grande  
variedade de plásticos. 
 

Vantagens e Benefícios 
 
Versatilidade - Chemlok® 252 adere inúmeros 
compostos de borracha, mesmo aqueles com amplas 
tolerâncias de formulação.  
 
Rentabilidade -  por ser um adesivo de camada 
única, reduz custos de aplicação, utilização de 
solventes, transporte e armazenagem. 
 
Desempenho - Chemlok® 252 oferece excelente 
adesão a metais fosfatizados e proporciona colagens 
com ruptura na borracha. 
 
 

Propriedades Típicas do Produto 
Aparência: Preto. 

Composição: Mistura de pigmentos, resinas e polímeros 
dissolvidos ou dispersos em solventes clorados. 

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

300 – 900 cPs 

Ponto de Fulgor: 
(Seta-Flash) 94ºC (mínimo) 

Peso Específico: (g/cm3) 1.26 – 1.32 

Teor de Sólidos (em peso %) 17,5 – 20,0 

Solventes: Xilol e Toluol 

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 produto. 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. 
 
Aplicação do adesivo 
 
O adesivo Chemlok® 252 é levemente tixotrópico e 
deve ser completamente misturado e suficientemente 
agitado antes e durante a aplicação, para manter os 
sólidos suspensos e dispersos. Este adesivo pode ser 
aplicado por pincel, imersão, rolo ou qualquer outro 
método que proporcione um filme uniforme. 
 
Espessura do Filme 
 
Para uma boa adesão e resistência ambiental, a 
espessura do filme seco do Chemlok® 252 deve ser de 
12 a 25 micra. Espessuras mais finas podem ser 
usadas em compostos de fácil adesão, onde é 
requerida mínima resistência ambiental. Filmes mais 
espessos podem ser necessários em certos compostos 
de difícil adesão e onde se requeira máxima resistência 
ambiental. 
 
Para adesão de borracha curada, a espessura do filme 
seco normalmente é de 25 a 50 micra. Neste caso, o 
adesivo pode ser aplicado tanto na borracha como no 
metal. 
 

Diluição  
 
A diluição adequada para os vários métodos de 
aplicação é determinada por experiência do processo. 
Chemlok®  252   é   normalmente   utilizado  sem   
diluição, para aplicação por pincel ou rolo. Para 
aplicação por imersão, a diluição normal é de 10 a 25% 
em volume. Para aplicação por pistola, sugere-se 
diluições de 25 a 50% em volume. Especial atenção 
deve ser dada à agitação, pois a diluição acelera a 
deposição dos sólidos. 
 
Secagem  
 
Deve-se permitir a secagem do adesivo até que uma 
inspeção visual do filme aplicado mostre que todo o 
solvente foi evaporado. Isto é usualmente conseguido 
em 30 a 60 minutos, à temperatura ambiente. O tempo 
de secagem pode ser diminuído com a utilização de 
estufas ou túneis de ar quente. Temperaturas 
moderadas de secagem são satisfatórias, porém, 
temperaturas tão altas quanto 149oC podem ser 
utilizadas por curtos períodos de tempo. Máximo fluxo 
de ar, a temperaturas mínimas, darão os melhores 
resultados. As peças metálicas podem ser pré-
aquecidas, no máximo, a 65oC. 
 
Manuseio das Peças Pintadas 
 
Filmes secos de Chemlok® 252 são livres de “tack”, 
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. Longos períodos de espera entre a 
aplicação do adesivo e a colagem não tem nenhum 
efeito adverso na adesão, contanto que as partes 
revestidas sejam cobertas para prevenir contaminação. 
O Chemlok® 252 tiver sido removido por raspagem ou 
abrasão durante o manuseio, as áreas danificadas 
poderão ser retocadas antes da moldagem. 
 
Preparação do Elastômero 
 
Boas práticas de adesão requerem compostos recém- 
misturados para assegurar perfeita difusão na interface 
borracha/adesivo. Calor em excesso durante a 
preparação pode tender a pré-cura do material e 
interferir com a formação da adesão. Embora 
Chemlok®  252 seja tolerante a amplas variações de 
formulação, quantidades excessivas de ingredientes 
oleosos ou a base de cera e de solubilidade limitada no 
elastômero devem ser evitadas. As técnicas de mistura 
empregadas devem assegurar máxima dispersão dos 
ingredientes.
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Procedimento de Moldagem e Cura 
 
O adesivo Chemlok® 252 pode ser usado para colar 
borracha por compressão, transferência, injeção ou por 
quaisquer outros procedimentos de moldagem 
normalmente utilizados para obter peças moldadas. 
 
Ainda que sejam desejáveis ciclos mínimos de 
carregamento do molde para evitar pré-cura, Chemlok® 
252 resistirá mais de 15 minutos a 160oC ou o 
equivalente em outras temperaturas, sem efeito 
acentuado sobre a adesão. Filmes secos de Chemlok® 
252 permanecem firmes nas temperaturas de 
moldagem e mostram uma tendência mínima de serem 
arrastados durante a transferência ou injeção.  
 
O carregamento de moldes de múltiplas cavidades, 
usualmente resulta em pré-cura das primeiras partes 
metálicas a serem carregadas. 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. 
 
Armazenagem 
 
Exposição excessiva a umidade deve ser evitada. 
Mantenha as embalagens bem fechadas quando não 
estiver em uso. Uma vez abertos, os tambores de 
Chemlok® 252 devem ser mantidos em atmosfera 
inerte (N2, CO2, etc.) se a utilização exceder duas 
semanas. 
 
 

 Tratamento pós-adesão 
 
A força de adesão a quente do Chemlok® 252 é 
excelente, mas deve-se tomar cuidado na 
desmolgagem. A adesão formada pelo Chemlok® 252 
resistirá a tratamentos normais pós-adesão, tais como: 
remoção de rebarbas, usinagem, galvanizações, etc., 
porém, deve-se evitar procedimentos que gerem calor 
excessivo ou exposição excessiva a ambientes 
agressivos.  
 
Adesão pós-vulcanização 
 
A adesão pós-vulcanização representa um importante 
passo à frente em adesão de borracha a metal, por 
possibilitar a adesão de borracha já vulcanizada a 
metais e outros substratos rígidos fora do molde. A 
adesão pós-vulcanização proporciona colagens de alta 
qualidade, equivalentes às conseguidas com adesão 
durante a vulcanização para uma ampla gama de 
elastômeros. 
 
Chemlok® 252 exibe excelente capacidade de adesão 
pós-vulcanização de compostos de NR, SBR, CR, 
NBR, clorobutil, HypalonR e EPDM. A adesão possui 
um elevado grau de resistência à água, óleo e 
solventes. Adesões pós-vulcanização são obtidas com 
temperaturas na linha de adesão de 150ºC a 177oC de 
20 a 40 minutos. Uma deflexão de 5 a 10% da seção 
de borracha vulcanizada deve ser mantida durante a 
cura e o resfriamento para assegurar íntimo contato na 
interface borracha/metal. Óleos de processamento 
leves são freqüentemente utilizados para facilitar a 
montagem das peças antes da adesão. 

 
 
 

 
Testes de Desempenho - Adesão de vários elastômeros com Chemlok® 252 

 
  Elastômeros  Dureza  lb/pol  kN/m            Retenção da Borracha 
          
  Natural   50    41   7,2               100 % 
  Estireno-Butadieno  60  155  27,1               100 % 
  Policloropreno  55  103  18,1               100 % 
  Butil   60    96  16,8               100 % 
  Nitrílica   60  133  23,3               100 % 
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Resistência ambiental de montagens coladas com Chemlok® 252 

 
Ambiente    Condições de Teste  % de Retenção da Borracha 
  
 
Óleo ASTM nº 1   70 horas a 149ºC    100 
Óleo ASTM nº 3   70 horas a 149ºC    100 
Óleo de transmissão Exxon  70 horas a 149ºC    100 
Óleo MIL-L-7808   70 horas a 149ºC    100 
Óleo MIL-L-23699   70 horas a 149ºC    100 
Água1    02 horas a 100ºC        97 
Névoa Salina2   48 horas a 5% NaCI        98 
 
Notas: 
 
1. Composto em NR 
2. Composto em CR 
Testes realizados segundo ASTM D429, método B, 45º de inclinação, aço jateado e desengraxado. Para os testes e resistência 
ambiental, o elastômero utilizado foi NBR. 
 
 
 

 
Efeito de pré-cura do adesivo  

 
   
 Elastômero  Pré-cura  lb/pol  kN/m % de retenção da borracha 
 
  NR   original   41   7,2         100 
    15' a 153oC  46   8,1         100 
 
  SBR   original  155  27,1         100 
    15' a 153oC 136  23,8          99 
 
  CR   original  108  18,9         100 
    15' a 153oC 121  21,2         100 
 
  NBR   original  133  23,3         100 
    15' a 153oC 127  22,2         100 
 
  IIR   original   96  16,8         100 
     5' a 160oC  88  15,4          85 
    15' a 160oC  89  15,6          75 
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Cuidados e Precauções 
 
Aplicar em local devidamente arejado. Evite contato 
prolongado do produto 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,  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®  252. 

Embalagem 
 
Galão = 3,5 Kg 
Balde = 17,5 Kg 
Tambor = 190 Kg 
 
 
Revisado: 11/12/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


