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NUTLOCK MEDIUM
FRENADOR MÉDIO

STUDLOCK HIGH
FRENADOR FORTE

PRO GASKET
SILICONE DE JUNTAS RTV
ALUMÍNIO

PRO FIX MS
COLA DE PARABRISAS MS
COLA DE PARA-BRISAS RÁPIDA À BASE
DE POLÍMERO MS DE BAIXA CONDUTIVIDADE. 

TECH LOCK BEARING
FRENADOR MEDIO ROLAMENTOS

FAST SUPERBOND
CLEAR

COLA SUPER RÁPIDA
TRANSPARENTE

JET SEAL GREY MS
MASSA DE JUNTAS PULVERIZAVEL MS 

CINZA

JET SEAL MS
BEIJE 

MASSA DE JUNTAS PULVERIZÁVEL MS
BEJE

2K METAL RESIN
METAL LIQUIDO
2K

UNIVERSAL PLASTIC REPAIR - FAST
BLACK

ADESIVO UNIVERSAL DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS - RÁPIDO
PRETO

TECH SEAL MS
GREY

COLA E VEDA MS CINZENTO

TECH SEAL MS
WHITE

COLA E VEDA MS BRANCO

TECH SEAL MS BLACK
COLA E VEDA MS PRETO

RAPID BOND II
ADESIVO FORTE DE ALTO
RENDIMENTO

FAST METAL REPAIR
MASSA EPOXICA METALICA
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Nutlock Medium é um adesivo anaeróbico de média resistência, para frenar roscas, porcas e peças que normalmente necessitem de 
ser desmontadas. 
Nutlock Medium produz um vedante que resiste a químicos, combustíveis, lubrificantes e á maioria dos líquidos industriais. Previne 
a corrosão e fugas. 
Força de resistência:14-18Nm. Preenche de 0,1mm a 0,21mm. Resiste a temperaturas - 55º a + 150ºC.  Secagem ao manuseamento 10 
a 20 minutos, funcional 1 a 3 horas.  As superfícies devem estar secas e limpas antes de se usar o produto.

Studlock High é um adesivo anaeróbico de alta resistência, para frenar roscas, relas de pressão e peças que normalmente não 

necessitem de ser desmontadas. Studlock High produz um vedante que resiste a químicos, combustíveis, lubrificantes e á maioria dos 

líquidos industriais. Força de resistência: 28-35Nm. Preenche acima de 0,25 mm. Resistente a temperaturas - 55º C a + 150º C. Secagem 

ao manuseamento 10 a 20 minutos, funcional 1 a 3 horas. As superfícies devem estar secas e limpas antes de se usar o produto.

PRO FIX MS é um produto desenvolvido especialmente para a indústria auto nas colagens de vidros 
directamente às carroçarias. Devido às suas características únicas, permite a circulação das viaturas 1.5 
hora após aplicação se tiver  2 ou mais airbags e 1 hora sem  airbag. Produto ideal para quem quer poupar 
tempo e dinheiro. Não necessita de primário.

Aplicações: Adesivo de uso geral aderindo à maioria dos materiais, vidro, metal cimento, cerâmica, 
plástico, borracha, etc. 

Instruções de uso: Método longo. Retire o resto da borracha antiga deixando cerca 4mm. 2. 
Desengordure o vidro com 5-Tech Acrysolve. 3. Aplique o produto diretamente na borracha antiga, 
com cerca de 9 a 11 mm de altura. 4. Coloque o novo vidro em cima da cola no espaço de 10 minutos. 5. 
Retire o excesso com um pano seco, não use solventes. 6. Quando aplicar o produto sobre a chapa 
(método curto) use 5-Tech Acrysolve para desengordurar aplicando o 5–Tech Pro Fix MS com 
uma altura de cerca 17 mm.

NUTLOCK MEDIUM
FRENADOR MÉDIO

Referencia:  34700 CG

50 ml

• Adesivo anaeróbico multiuso de
alta duração e resistência media.

• Ideal para roscas, porcas e outras peças que
normalmente desapertam pela vibração.

STUDLOCK HIGH
FRENADOR FORTE
Referencia:  34701 CG 50 ml

• Adesivo anaeróbico permanente
de alta duração e resistência.

• Ideal para roscas e outras peças que normalmente
não necessitam de ser desmontadas.

Referencia: 84933 CG 290 ml

FMVSS 

212
PRO FIX MS
COLA DE PARABRISAS MS
COLA DE PARA-BRISAS RÁPIDA À BASE
DE POLÍMERO MS DE BAIXA CONDUTIVIDADE. 

• Sem isocianetos nem solventes • Secagem rápida
• Aplicação simples e facilitada

• Limpa-se facilmente • Excelente aderência
• Sem primário

SEM

PRIMÁRIOSECAGEM

RÁPIDA
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Tech Lock Bearing é um adesivo anaeróbico de média resistência vocacionado para frenar rolamentos e peças que necessitem de 

ser desmontadas posteriormente. 

Tech Lock Bearing produz um vedante que resiste a químicos, combustíveis, lubrificantes e á maioria dos líquidos indústrias. Previne 

a corrosão e fugas. Força de resistência de 12 a 15 Nm. Preenche 0,12 a 0,20 mm. Temperatura – 55 C a + 150 C. Secagem ao manusea-

mento 10 a 20 minutos, funcional 1 a 3 horas.  As superfícies devem estar limpas e secas antes de se usar o produto.

PRO GASKET
SILICONE DE JUNTAS RTV
ALUMÍNIO

• Formador de juntas, multiusos para ser usado na 
manutenção automóvel, industrial e marítima. 

• Composto RTV de Juntas Alumínio. Permanece 
flexível. Seguro em sensores. Temperaturas de 

-55°C + 280°C

Pro Gasket foi desenvolvido para satisfazer todas as necessidades dum RTV no ramo auto. Compatível 
com as exigências de fábrica no caso de juntas “face to face” como é caso da maioria dos automóveis de 
hoje. Seguro com sensores e catalisadores. Adere perfeitamente mesmo que as peças estejam molhadas 
com água, óleo ou gordura. Resiste ao anticongelante, óleo de travões, óleo do motor, óleo ATF, gasóleo, 
gasolina, solventes e à maioria dos químicos. 

Aplicações: 
Onde seja necessário uma junta RTV,  bombas de água, tampas de válvulas, cabeças de motor, caixas de 
velocidades, foles rasgados, entradas de água, ar, etc. 

Instruções de uso: 
1. Assegure-se que as superfícies estão secas e limpas. 2. Retire a gordura em excesso com 5- Tech 
Acrysolve. 3. Aplique a quantidade necessária.

Referencia: 34338 CG

200 ml

TECH LOCK BEARING
FRENADOR MEDIO ROLAMENTOS

Referencia:  34702 CG

50 ml

• Adesivo anaeróbico de média resistência, ideal para peças 
que necessitam de ser desmontadas posteriormente.

• Rolamentos, peças metálicas, etc.

Referencia:  34876 CG

FAST SUPERBOND
CLEAR

COLA SUPER RÁPIDA
TRANSPARENTE

• Cola cianocrilato super rápida
de alta qualidade.

Cola cianocrilato de superior qualidade e de acção rápida, cola em segundos.
Bico doseador gota a gota.  Viscosidade média.

Aplicações: Madeira, borracha, plástico, vidro, cabedal, etc.

Instruções de uso: Verifique que as áreas a limpar estão limpas e desengordura-

das.  Aplique o produto e faça pressão durante uns segundos, deixe secar.
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Metal Resin II é uma cola epóxi metálica de 2 componentes com capacidades de colagem e enchimento. Extremamente eficaz na 
reparação de peças de metal. Pode ser lixada, furada, fresada, serrada, etc. Resiste ao impacto, compressão ao desgaste e à maioria dos 
químicos e solventes. Não contem solventes nem componentes voláteis. Temperatura -50C a + 130 C

Aplicações: Carters, caixas de velocidades, relas, para colar peças de metal, plástico, cerâmica, alvenaria, madeira, etc. 

Instruções de uso: Retire a tampa e aplique o produto, deixe secar cerca de 12 minutos antes de manejar.  Ao fim de 30 minutos 
pode trabalhá-lo.

Aplicações: Industria auto. Na reparação de peças em plástico.  Adere sobre metal,  ABS, vidro, SMC, cimento, GBS, zinco e alumínio. 

Instruções de Uso: 1. Limpe a área a reparar e lixe com lixa 80, volte a desengordurar usando 5-Tech Acrysolve. 2. Aplique UPR 
deitando fora os primeiros 2 a 3 mm, aguarde 30 s antes de unir as partes a colar e pressione. 4.  Após 1m pressionado aplique UPR na 
área circundante para aumentar a resistência.5. Volte a aguardar um 1m pressionado as partes a colar/reparar. 6. À temp. 20ºC a 25ºC a 
área pode ser lixada após 10 a 15 minutos.

JET SEAL é um produto especialmente desenvolvido para aplicação na reparação auto. Forma uma 
membrana vedante e com alto poder de aderência. Ideal como insonorizante, anti gravilha, protetor e 
vedante de entradas de água. Compatível com mais recentes tintas auto. 

Aplicações: Carroçarias, interiores e exteriores, tejadilhos de autocarros, cavas de roda, embaladeiras, 
fundos das viaturas, etc... 

Instruções de uso: 1. Assegure-se que as superfícies estão limpas, use 5-Tech Acrysolve. 2. Aplique 
o produto com pistola manual ou com  a Jet Seal Gun. 3. Caso necessite, pode passar um pincel molhado 
(ou não) com água para imitar acabamento de fábrica/original. 4 Pode pintar logo de seguida. Para um 
acabamento mais perfeito, pinte após criar uma pele. 

JET SEAL GREY MS
MASSA DE JUNTAS PULVERIZAVEL MS 

CINZA

Referencia: 85616 CG

290 ml

• Boa capacidade de pulverização.
• Base de água, pode ser 

pintado rapidamente.
• Recria acabamento de origem.

Sem isocianetos.
Referencia: 85473 CG

310 ml

JET SEAL MS
BEIJE 

MASSA DE JUNTAS PULVERIZÁVEL MS
BEJE

2K METAL RESIN
METAL LIQUIDO

2K
Referencia:  85710 CG

25 ml

• Especialmente formulada
para uma reparação rápida

e eficaz em metal.

• Adesivo universal de 2K utilizável na
reparação da maioria dos plásticos.

• Não necessita de primario.
• Pode ser pintado.

• Fixação em 10 minutos.

UPRB
1m

UNIVERSAL PLASTIC REPAIR - FAST
BLACK

ADESIVO UNIVERSAL DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS - RÁPIDO
PRETO

Referencia:  85100 CG 50 ml

PODE SER

PINTADOFIXAÇÃO

10 MINUTOS



Rapid Bond II é um adesivo bicomponente de extrema aderência e resistência. Deve ser usado quando os adesivos convencionais não 

são suficientes. Aplicações: Fibra de vidro, metal, madeira, ABS, aço, plástico, etc. Exemplos de aplicação: Para-choques, spoilers, 

espelhos, painéis de portas. Reforço e instalação de terra, na indústria eléctrica.  

Instruções de uso: Rapid Bond II mistura-se de forma automática e deve-se unir antes de passados 4 minutos. À temperatura 

ambiente, ao fim de 2 horas atinge cerca de 75% da sua resistência à rotura e  100% ao fim de 24 horas. Manejável ao fim de 30 minutos. 

Resiste à temperatura -55C a + 120 C. Resistente aos óleos, combustíveis, massas lubrificantes, água, UV e ao clima.

Dois componentes param reparações gerais e rápidas. De fácil uso e económico visto só se retirar a quantidade necessária a usar. Ideal 
para reparar, encher e construir bases para maioria dos materiais. Indicada para interiores e exteriores. Resistente á agua, á maioria dos 
químicos e a temperaturas extremas. Pode ser cortada, lixada fresada, pintada e furada. Seca em 10 minutos mas atinge a sua resistência 
total em 1 hora. 
Aplicações: Aço, alumínio, inox, cerâmica, com exemplo: Cárteres, radiadores, relas, caixas de velocidades, tubos, transmissões, etc. 
Instruções de uso: Retire a quantidade que julgue ser necessária, amasse bem e aplique na zona a reparar/encher.

Tech Seal Ms é um produto de qualidade Premium para vedação e colagem de carroçarias de veículos, 
formulado com a mais recente tecnologia química. Combina uma soberba capacidade de aderência 
mesmo em superfícies molhadas, com uma excelente capacidade de vedação. Não contém solventes ou 
isocianetos. Pode ser aplicado com a pistola de ar. Pode ser pintado após aplicado, não necessitando de 
estar seco. Rápida formação de pele. Seguro para soldaduras por pontos, permitindo a mesma. 
Completamente compatível com as tintas de água mais recentes. 
Aplicações: Pode ser aplicado em todo o tipo de materiais, sem cheiro, não corrosivo, adere e veda à 
maioria dos materiais tais como: zinco, alumínio, aço galvanizado. PVC, GRP, vidro, cerâmica, maioria dos 
plásticos não necessitando de primário. Tempo de vida muito prolongado. Ideal para a indústria auto, não 
secando na embalagem após ser aberto. 
Instruções de utilização: 1. Assegure-se que as superfícies estão desengorduradas usando 5-tech 
Acrysolve. 2. Aplique o produto a uma temperatura entre +5°C e os 35°C. 3. Pode ser pintado 
imediatamente e para um melhor resultado, pintar após 4 horas.

Guardar em local fresco e seco. Produto amigo do ambiente.

AdesivosAdesivos

 

TEMPO DE 
VIDA

PROLONGADO

PRODUTO

AMIGO
DO

AMBIENTE

TECH SEAL MS
GREY

COLA E VEDA MS CINZENTO
Referencia: 34502 CG

290 ml 290 ml 290 ml

• Produto de alta qualidade
à base de polímero MS.

• Para vedar e colar juntas de carroçarias
em todos os tipos de veículos.

• Pode ser logo pintado. 
Sem isocianetos ou solventes. 

• Extremamente aderente a todas as
superfícies. Resistente aos UV.

TECH SEAL MS
WHITE

COLA E VEDA MS BRANCO
Referencia: 34501 CG

TECH SEAL MS BLACK
COLA E VEDA MS PRETO

Referencia: 34503 CG

Referencia:  85043 CG

50 ml

RAPID BOND II
ADESIVO FORTE DE ALTO

RENDIMENTO

• Utiliza-se quando os adesivos convencionais 
  não são suficientes.

• Resistência ao impacto e ao corte.
• As superfícies não necessitem de tratamento.

RESISTÊNCIA

AO IMPACTO

E AO CORTE

FAST METAL REPAIR
MASSA EPOXICA METALICA
Referencia:  34570 CG Barra 175 ml


