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O adesivo KISAFIX BISNAGA COLA VINIL (KFBCV) 

é um adesivo de poliuretano base solvente, 

desenvolvido para colagens e reparos de PVCs 

flexíveis entre si, como barracas de camping, 

lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, 

malas, etc. 
 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

Código Produto 

KFBCV/C12 Caixa com 12 bisnagas de 75 g cada 

 
 

RENDIMENTO 

É necessária a aplicação do adesivo em ambos os 

lados a serem unidos. O rendimento dependerá 

da superfície e da quantidade de adesivo aplicada. 

  

 
ESTOCAGEM 

Pode ser estocado por até 14 meses a contar da 

data de fabricação, se armazenado em sua 

embalagem original, mantida bem fechada e em 

local coberto, seco e temperatura entre 20 e 25°C. 

Sob temperatura superior a 25°C, o prazo de 

validade reduzirá. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Aparência 
Líquido transparente incolor a 

levemente amarelado 

 

Composição 
Poliuretano, solventes alifáticos e  

aditivos 

Tempo de 

secagem* 

10 a 20 minutos, variando de 

acordo com as condições de 

temperatura, umidade relativa do 

ar e circulação do ar no ambiente 

Teor de sólidos Mínimo 13% 

Viscosidade 

Brookfield* 
2100 a 2800 cP 

*Dados representam valores típicos e não parâmetros de 
produção 

 

APLICAÇÃO 
 

Eliminar qualquer tipo de sujidade 

(óleo, poeira, ceras ou tintas) antes da 

aplicação. Aplicar o adesivo em ambos 

os lados a serem unidos.  
 

Unir as partes e pressionar o material 

forte e uniformemente. Aguardar o 

tempo de secagem do adesivo.  

 

Sua cura completa ocorre após 24 

horas. 

 
 

 LIMITAÇÕES DE USO 

• Utilização do adesivo em superfícies oleosas, que 

contêm plastificante, que contêm liberação de 

solventes ou que estejam molhadas; 

• Este produto não adere em materiais a base de 

polipropileno (PP), polietileno (PE) e teflon; 

• Não é indicado para superfícies que tenham contato 

direto com alimentos; 

• Não pode ser utilizado como adesivo estrutural. 

 



BOLETIM TÉCNICO 

BISNAGA COLA VINIL 
Última revisão: maio/2021 

 

 

 

Informações adicionais 
- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As 
informações deste boletim possuem caráter informativo e foram 
obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem 
aviso prévio. 

- Alterações no processo no qual o produto foi aprovado, podem 
afetar significativamente a resistência de colagem entre outras 
propriedades intrínsecas a colagem. 

- As informações de segurança deste produto encontram-se nas 
Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ), também à disposição do consumidor. 

- Esta revisão anula e substitui todas as anteriores. 


