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CHEMLOK® 402 
Adesivo para Colar Borracha a Tecidos 
 
Descrição 
 
Chemlok® 402 é um adesivo que proporciona 
excelente adesão de elastômeros como: borracha 
natural (NR), policloropreno (CR), butil (IIR) e 
nitrílica (NBR) a tecidos como: poliéster, 
poliamida, rayon e poliaramida. Com a utilização 
do Chemlok® 402 não se faz necessário o uso de 
banhos de imersão em isocianatos ou outros 
tratamentos. 
 
O adesivo Chemlok® 402 é empregado na fabricação 
de mangueiras, correias em "V", correias 
transportadoras, diafragmas e outros artefatos 
reforçados com tecido. Pode ser usado como aditivo 
para cimentos de ligação (principalmente para 
substituir isocianatos). Outras aplicações para 
Chemlok® 402 incluem coxins pneumáticos e lonas 
emborrachadas. 

Vantagens e Benefícios 
 
Versatilidade - não é necessário um cimento para 
cada elastômero processado. A estabilidade de 
Chemlok® 402 evita a perda de soluções não 
utilizadas e a necessidade de nova preparação para 
cada período de produção.  
 
Desempenho - Chemlok® 402 confere propriedades 
superiores de resistência à fadiga quando comparado 
aos sistemas RFL. Promove adesão de borrachas a 
tecidos ou fios tratados com RFL, colados 
imediatamente após a evaporação do solvente. Com 
isso, o adesivo penetrará rapidamente nos fios, 
permitindo ótima adesão da borracha.

 
 
 

Propriedades Típicas do Produto 
Aparência: Preto. 

Composição: Dispersão de compostos orgânicos, cargas e 
isocianatos não voláteis em solventes orgânicos. 

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

100 – 350 cPs 

Ponto de Fulgor: 
(Seta-Flash) 93 ºC 

Peso Específico: (g/cm3) 1.19 – 1.25 

Teor de Sólidos (em peso %) 13.5 – 16.5 

Solventes: Xilol e Tricoroetileno  

Diluentes: Xilol, Tricoroetileno e Toluol 

Vida Útil: 6 meses 

Embalagem Fechada a partir da Data de Fabricação a 21 ºC – 27  ºC 
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Aplicação do Adesivo 
 
Chemlok® 402 deve ser misturado completamente 
antes e durante o uso. Métodos de aplicação normais 
de fábrica como banho de imersão, pulverização ou 
pincel podem ser usados. Após a aplicação do 
adesivo deve-se permitir a evaporação dos solventes, 
a uma temperatura de 20ºC a 25oC durante 30 a 60 
minutos, dependendo da circulação de ar.  
 
De acordo com o tipo, porosidade e trama do tecido, 
pode ser necessário permanecer um período na 
estufa de 10 a 15 minutos, a uma temperatura de  
65ºC a 70ºC para evaporar completamente o solvente 
absorvido pelo tecido, garantindo ótimos resultados 
de adesão. Temperaturas mais altas com tempos 
menores podem ser empregadas, mas deve-se cuidar 
para que o calor excessivo não promova a cura do 
adesivo. 
 
Quando seco, o adesivo é livre de pegajosidade. Para 
elastômeros especiais como EPDM e poliepicloridrina, 
Chemlok® 402 deverá ser recoberto com outro 
adesivo especialmente designado para o elastômero 
em questão. Este procedimento proporcionará, 
geralmente, boa adesão do elastômero ao tecido. Em 
algumas aplicações, ao se realizar a impregnação do 
tecido, este deve proporcionar um aumento de 10% a 
20% comparado ao seu estado normal (seco). 
Quando se reduz a impregnação a flexibilidade 
aumenta, no entanto, a adesão pode diminuir 
dependendo do elastômero. 

Armazenagem 
 
Chemlok® 402 é sensível à umidade, portanto, evite 
armazenagem ao ar livre. Durante os meses do verão, 
minimize a exposição do adesivo à umidade, 
preparando apenas o que for necessário para 
aplicação. 
 
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®  402. 
 
Embalagem 
 
Galão = 4,4 kg 
 
 
Revisado: 13/11/03 

 

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 
 


