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Dados técnicos: 

  
 

(*) Estes valores podem variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superfícies.   

 
Descrição: 
O MULTIBOND 35 Cristal é um cola e veda 
profissional, monocomponente de elevada 
qualidade, elástico, neutro e transparente, tendo 
por base MS Polímeros®. 
 
Características: 
- Completamente transparente 
− Elevada força de adesão em quase todas as 
superfícies 
- Propriedades mecânicas de elevada performance 
− Muito fácil de aplicar e acabar 
− Boa extrusão, mesmo a baixas temperaturas 
− Vantagens ecológicas – livre de isocianetos, 
solventes, halogéneos e ácidos 
- Considerações de saúde e de segurança mínimas 
− Pode ser pintado com a maioria das tintas à 
base de água e muitos outros sistemas (teste 
preliminar necessário) 
− Permanece elástico depois de seco 
 

Aplicações: 
− Todas as aplicações de colagem e selagem, em 
interiores e exteriores 
- Colagem transparente e elástica em inúmeras 
aplicações da construção e renovação de edifícios 
- Colagem invisível em vidro e outros materiais 
transparentes 
 
Apresentação: 
Cor: transparente. 
Embalagem: cartuchos de 290ml 
 
Conservação: 
12 meses na embalagem fechada, conservada em 
local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C 
e +25°C. 
 
 
 
 
 

Base   MS Polímero® 

Consistência   Pasta estável 

Sistema de secagem   Polimerização pela humidade do ar   

Formação de pele (*)  Ca. 10 min. (20°C/65% H.R.)   

Tempo de Endurecimento (*) 2 a 3 mm/24h (20°C/65% H.R.)   

Dureza  (DIN 53505) 38 ±5 Shore A   

Densidade (DIN 53479) 1,04 g/ml 

Resistência de Temperatura 

(totalmente curado)  
-40°C a +90°C   

Recuperação Elástica (ISO 7389) > 75% 

Movimento máximo admissível ± 20% 

Módulo de elasticidade 100 %   0,80 N/ mm² (DIN 53504)   

Tensão máxima   2,40 N/mm² (DIN 53504)   

Alargamento até à rotura   300% (DIN 53504)   
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Resistência a agentes químicos: 

Boa resistência à água, a solventes alifáticos, a 
óleos minerais, a gordura, a ácidos inorgânicos 
diluídos e álcalis. 
Fraca resistência a solventes aromáticos, ácidos 
concentrados e hidrocarbonetos clorados. 
 
Materiais: 
Tipo: Todo o tipo de materiais usuais da 
construção, como vidro, madeira pré-tratada, PVC, 
metais, pedra, etc. 
Os materiais devem apresentar-se limpos, secos e 
livres de poeiras e de gordura. 
Primário: Para substratos porosos, recomendamos 
a aplicação prévia do primário SOUDAL Primer 150. 
Para substratos não porosos, usar o SOUDAL 
Surface Activator para optimizar o resultado final. 
 
Na produção de plásticos, é normal a utilização de 
agentes, adjuvantes e outros agentes de protecção 
(como folha de protecção). Estes elementos devem 
ser retirados antes da colagem. Para uma óptima 
aderência, recomenda-se a utilização do Surface 
Activator. 
ATENÇÃO: a colagem de plásticos como PMMA 
(i.e. vidro Plexi®), policarbonato (i.e. Makrolon® ou 
Lexan®) em aplicações sob pressão, pode originar 
rachas e fissuras nesses substratos. A utilização do 
MULTIBOND 35 Cristal não é recomendada nestas 
aplicações. 
Não há aderência sobre PE, PP e PTFE (Teflon®). 
 
Recomendamos sempre a realização de um teste 

de compatibilidade antes da aplicação. 

 
Dimensão das Juntas: 

Máxima Largura: 1mm (juntas de conexão) 
 

 

 

 

Modo de Emprego: 

Modo de aplicação: pistola manual ou pneumática 
Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C 
Limpeza: com FIX ALL Cleaner imediatamente 
depois da aplicação e antes da sua cura. 
Acabamento: mediante um instrumento molhado 
em água e sabão antes da formação de película 
Reparação: Multibond 35 Cristal 
 
Conselhos de segurança: 

Respeitar as regras da higiene e segurança no 
trabalho. 
Para mais informações, consulte a ficha de 
segurança do produto. 
 
Observações: 
- MULTIBOND 35 Cristal pode ser pintado. 
Contudo, devido à grande diversidade de tintas e 
vernizes disponíveis no mercado, recomendamos a 
realização de um teste de compatibilidade antes 
da aplicação. O tempo de secagem de tintas de 
base alquídicas pode aumentar. 
- Devido à larga variedade de possíveis substratos, 
Soudal recomenda um teste preliminar de 
compatibilidade. 
- MULTIBOND 35 Cristal pode ser aplicado a 
inúmeros substratos. Devido ao facto de que 
substratos específicos (tais como plásticos, 
policarbonatos, etc.), que podem diferir de 
fabricante para fabricante, recomendamos a 
realização de um teste preliminar de 
compatibilidade. 
- Não é adequado para juntas de dilatação 
- Não utilizar em aplicações onde a imersão de 
água é contínua ou em aplicações sanitárias. 
- MULTIBOND 35 Cristal tem uma estabilidade 
muito boa face aos raios UV, mas pode descolorar 
em condições extremas ou após muitos anos de 
exposição. 
- Este produto não pode ser utilizado como selante 
para vidros. 

 


