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PARABOND ULTRACIANO 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
PARABOND ULTRACIANO, é uma cola instantânea multiuso de alta performance, com elevada 
resistência e elevada velocidade de cura. É um adesivo monocomponente com base de 
cianoacrilato de etila de uso geral e de baixo odor em comparação com os adesivos usuais. O 
produto cura em contato com a umidade do ar, proporcionando uma distribuição uniforme e 
alta resistência à tração e/ou corte. Excelente desempenho com rapidez de colagem em uma 
grande variedade de materiais, como: 
 
METAL / COURO / MADEIRA / PLASTICO* / BORRACHA / EVA / VITON / PORCELANA / 
CERÂMICA / FERRO / AÇO / CORTIÇA / CARTOLINA / PVC / PAPEL 
*Não adere em polietileno, polipropileno, polímeros fluorados, resinas antiaderentes (PTFE), 
superfícies siliconadas. Não recomendada para tecidos e poliestireno expandido (ISOPOR® - 
marca reg. Knauff Isopor Ltda.)  
 
PROPRIEDADES DO MATERIAL 
 

Viscosidade (cPs) 80 – 150 

Aspecto Líquido incolor 

Odor Leve e característico 

Cura inicial (seg) 02 – 12 (conforme substrato) 

Solubilidade Acetona, MEK 

 
DESEMPENHO E CURA 
 
Em condições normais, a umidade inicia o processo de cura. Embora a resistência funcional seja 
obtida em segundos, a cura total do produto se desenvolve dentro de 24 horas, atingindo sua 
resistência máxima a produtos químicos/solventes e mecânica. 
A velocidade de cura depende da folga, da umidade e do substrato. Menores folgas e maiores 
níveis de umidade (controlada) resultam em maior velocidade de cura.  
Quando o tempo de cura é muito longo devido à presença de grandes folgas ou baixa umidade 
relativa, pode ser utilizado um ativador na superfície para acelerar a velocidade de cura. 
Recomenda-se testes prévios, pois isto pode reduzir a resistência final da adesão. Indicado para 
folgas de até 0,1mm. 
 
PROPRIEDADES DO MATERIAL CURADO 
 
   

Cor Translúcido, em condições normais de cura 

Aspecto Sólido, material plástico rígido 

Ponto de derretimento 130°C 

Cura total 24 horas 

Resistência final ≥ 100 kgf/cm2 (variando conforme substrato) 

Faixa de trabalho -50 a 80°C 

 

FICHA TÉCNICA DE DADOS 
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MODO DE USO 
 

1) Limpe e seque bem a superfície a serem trabalhadas. 
2) Aplique o mínimo de adesivo que preencha a superfície. 
3) Pressione as partes entre 2 a 12 segundos. Superfícies porosas podem requerer maior 

tempo. 
4) Para o máximo desempenho, aguarde 24 horas. 
5) Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar acetona ou MEK 

(metiletilcetona). Efetuar testes prévios de compatibilidade. Para informações de 
segurança no manuseio, solicite a ficha de segurança do produto (FISPQ). 

 
EMBALAGENS 
 

 20g 

 100g 
 
ESTOCAGEM E VALIDADE 

 
12 meses na embalagem fechada e estocada em local fresco e seco, em temperatura entre 5°C e 30°C. 
Para prolongar a vida útil, manter em lugares refrigerados entre 3 e 5°C. Para utilizar o produto 
armazenado sob refrigeração, aguarde retornar a temperatura ambiente. 

 
NOTA LEGAL: 
 
As informações e, em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização 
final dos produtos, são dadas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos 
da fabricante quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições 
normais, de acordo com as recomendações do fabricante. Na prática, as diferenças entre 
materiais, substratos e condições locais são tantas, que nenhuma garantia a respeito da 
comercialização ou adequação para um propósito particular, nem quaisquer responsabilidades 
decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação ou de 
quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O usuário do 
produto deve testar a adequação do produto para a aplicação e fins pretendidos. O fabricante 
reserva-se o direito de alterar as propriedades de seus produtos. Os direitos de propriedade de 
terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas 
condições de venda e entrega. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da 
nossa Ficha de Produto específica em questão, cujas cópias serão fornecidas mediante consulta. 
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