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Adesivo Líquido, especialmente desenvolvido para soldar tubos e conexões da linha CPVC Predial. De 

forma prática, segura e eficiente, por meio de uma fusão altamente resistente, entre a junta soldável e o 

tubo. Para água QUENTE e FRIA, resistindo à temperaturas de até 80°C. De fácil aplicação, não exige 

ferramentas especiais, basta utilizar um pincel aplicador. O adesivo é um líquido viscoso na cor vermelha, 

o qual é possível visualizar o local em que foi aplicado. 

 

 

Tipo de Produto                             Mistura 

Sólidos                                           20,00 – 30,00 % 

Densidade                                       0,930 – 0,970 g/cm³ 

Viscosidade Brookfield 4/20         600 – 1100 cP 

Aspecto Visual                                Líquido viscoso vermelho 

Base Química                                  Produto a base de cetonas, éter e Resina CPVC 

 

 

1. Teste o encaixe entre as peças, o qual deve ser justo para uma perfeita soldagem. 

2. Elimine as rebarbas e chanfre a ponta, para facilitar o encaixe nas conexões. 

3. Com o auxílio de uma pincel, aplique o Adesivo CPVC na conexão e em seguida na ponta do tubo. 

4. Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, dê ¼ de volta e mantenha a junta sob pressão 

manual por aproximadamente 30 segundos, até que o adesivo adquira resistência. 

5. Eventuais excessos de adesivo devem ser retirados com uma estopa. 

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 

     Aplicação 
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6. Não interferir na junta soldável nos primeiros 15 minutos. 

7. Aguarde 8 horas para encher a tubulação de água e 24 horas para submeter o sistema à pressão. 

 

Normas de Referência 

 

NBR 15884-1 Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria – 

Policloreto de vinila clorado (CPVC) - Parte 1: Tubos: requisitos. 

NBR 15884-2 Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria – 

Policloreto de vinila clorado (CPVC) - Parte 2: Conexões: requisitos. 

 

 

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). 

 

 

O Adesivo para tubos e conexões de CPVC PISAFIX é fornecido nas seguintes embalagens: 

- Frasco de 850g; 

- Frasco de 175g com pincel;  

      Manuseio 

      Embalagem 
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- Bisnaga 75g; 

 

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. 

 

 

O Adesivo para tubos e conexões de CPVC PISAFIX, apresenta validade de 12 meses a partir da data 

de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas as recomendações desse 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 


