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A Solução Preparadora PISAFIX, é um produto destinado à limpeza e preparação das bolsas de tubos 

e conexões de PVC que logo depois de lixadas, acarretam em sujeiras e resquícios de gordura pelo 

manuseio. Essas impurezas dificultam a solda a frio com Adesivo Plástico para tubos e conexões de PVC 

rígido PISAFIX, que será realizada posteriormente. Utilizando a Solução Preparadora PISAFIX, a superfície 

ficará adequada para receber a solda de maneira mais eficaz, garantindo a qualidade e resistência do 

sistema. 

 

 

Aspecto                                           Líquido Transparente 

Teor Voláteis                                   100 % 

 Densidade                                      0,81 – 0,85 g/cm³ 

Base Química                                 Produto a base de cetona e éster 

 

 

1. Lixar as superfícies a serem soldadas e testar o encaixe entra as peças, que deve ser bastante justo. 

Importante eliminar as rebarbas e chanfrar a ponta, para facilitar o encaixe nas conexões. 

2. Limpar as superfícies lixadas com a Solução Preparadora PISAFIX, eliminando impurezas, pó e 

oleosidade.  

3. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico para tubos e conexões de PCV PISAFIX nas bolsas e nas 

pontas a serem soldadas, utilize pincel ou o bico da própria bisnaga.   

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 

     Aplicação 
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4. Encaixar as extremidades a serem soldadas, promovendo leve movimento de rotação entre as peças.  

5. Remover o excesso do adesivo.  

6. Esperar 1 hora para encher a tubulação de água de 12 horas para fazer o teste de pressão. 

 

 

Produto inflamável, com vapores tóxicos, portanto o manuseio deve ser feito somente em locais com 

boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de 

máscara com filtro de proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. 

Para maiores informações, consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ). 

 

 

A Solução Preparadora PISAFIX, é fornecido nas seguintes embalagens: 

- Frasco de 1000 mL; 

- Frasco de 200 mL. 

 

Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor 

excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante 

o período de validade. 

  

      Manuseio 

      Embalagem 
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A Solução Preparadora PISAFIX, apresenta a validade de 12 meses a partir da data de fabricação 

descrita na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico. 

 

 

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento 

técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento 

de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em 

seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. 

A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, 

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ). 

 

     Validade 

     Observações 


