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CHEMLOK® TYPLY-BN 
Adesivo para Colar Borracha a Metal 
 
    
Descrição 
 
Chemlok® Typly-BN é um adesivo de camada única, 
utilizado para ligar borrachas nitrílicas, poliacrílicas, 
poliepicloridrinas ou poliuretano sólido a  metal 
durante o processo de vulcanização. 

Vantagens e Benefícios 
 
Facilidade de aplicação – Chemlok® Typly-BN  
pode ser aplicado com ou sem diluição. 
 
Resistência ambiental – O adesivo Chemlok® 
Typly-BN  apresenta excelente desempenho as 
várias condições de interpéries e resiste a altas 
temperaturas. 
 

 
 

Propriedades Típicas do Produto 
Aparência: Preto 

Composição: Mistura de polímeros e cargas minerais, 
dissolvidas e dispersas em solventes orgânicos. 

Viscosidade: 
(Copo Ford ,  nº 3  , a 25 oC) 20 – 35 segundos 

Ponto de Fulgor: 
(Seta-Flash) > 6 ºC 

Peso Específico: (g/cm3) 0.93 – 0.98 

Teor de Sólidos (em peso %) 35.0 – 39.0 

Solventes: Etanol 

Diluentes: MEK, MIBK e álcool isopropílico 

Vida Útil: 06 meses 

Embalagem Fechada a partir da Data de Fabricação a 21 ºC – 27  ºC 
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Aplicação 
 
Chemlok® Typly-BN pode ser aplicado por imersão, 
pulverização ou pincel. Quando aplicado por processo 
de imersão ou pulverização poderá ser diluído com 
MEK, MIBK ou álcool isopropílico. 
 
É necessário agitar o adesivo antes e durante a 
aplicação, visando manter todos os sólidos dispersos. 
 
Os tanques utilizados em processo de imersão 
deverão estar providos de agitador ou sistema de 
circulação. As mesmas considerações são válidas 
para os tanques de estocagem do material. 
 
Antes da adesão, a secagem do adesivo Chemlok® 
Typly-BN deve ser de pelo menos 30 minutos a 
temperatura ambiente, ou elevar a temperatura para  
50ºC, diminuindo o tempo de secagem para 10 
minutos. 
 
Durante a moldagem poderá ocorrer remoção do 
adesivo da superfície metálica por arraste. Neste caso 
deve-se aquecer a primeira camada do adesivo de 10 
a 20 minutos a uma temperatura de 120oC e aplicar 
uma segunda camada à superfície resfriada e 
prosseguir normalmente com o processo de adesão. 
 
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. 
 
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® Typly-
BN. 
 
Embalagem 
 
Galão = 3,4 Kg 
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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 
 


