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     CRISTALAN 1196 
           Adesivo estrutural 

  
CRISTALAN 1196 é um adesivo estrutural, baseado em 
uma resina uretano-acrilica insaturada, diluída em 
estireno. Só precisa da adição de catalisador para sua 
aplicação.  Forma uniões com ótima resistência ao 
impacto e aderência a uma ampla variedade de 
substratos. 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
O CRISTALAN 1196 é semi-flexível, de fácil aplicação 
com espátula e de boa lixabilidade. Tem excelente 
aderência a cerâmica e a uma ampla variedade de 
metais e materiais poliméricos; por tanto pode se usar 
para unir superfícies de poliéster reforçado com fibra 
de vidro, cimento, madeira, aço, ferro e alumínio, 
entre eles e com outros materiais. Também tem 
resistência química a diferentes produtos (ver anexo). 
 
Pela sua tixotropía, aparência se compara com uma 
massa plástica, é usado tanto em superfícies 
horizontais como verticais. 
 
Permite o seu manuseio durante um tempo 
aproximado de 20 minutos a 25°C antes da sua 
aplicação, se preparado como se indica na 
formulação. 
 
Formulação 
 
 Partes em peso 
CRISTALAN 1196 100gr 
MEK peróxido (9 % oxigênio Act.) 2.0 

 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
O CRISTALAN 1196 se recomenda como adesivo 
estrutural na fabricação de veículos em P.R.F.V. para 
transporte marítimo e terrestre (botes, ônibus e 
automóveis, furgões, etc.), aonde permite a 
integração de módulos com mínima fixação mecânica. 
 
O CRISTALAN 1196 é relativamente tolerante a 
superfícies pobremente tratadas, em virtude das suas 
excelentes características de umectação. Embora se 

recomenda para uma ótima união, que as superfícies 
sejam lixadas e limpadas com solvente. 

 

A resistência e durabilidade das uniões adesivas, 
depende de muitos fatores, entre os quais estão: 
 

• O estado das superfícies que vão se unir. 
• A espessura da linha de união. 
• O design da união. 
• A natureza do esforço aplicado. 
• As condições do ambiente. 

 
 
PROPRIEDADES DO CRISTALAN 1196 CURADO 
 
1. Efeito do incremento na espessura da união 
 

Espessura do 
adesivo, mm 

Esforço sobre a 
união, MPa 

Localização da 
falha 

0.5 7.0 Substrato 
4.0 4.1 Substrato 
5.0 4.0 Substrato 

 
 
 
 
 
2.  Evolução da força adesiva no tempo 
 
Tempo (horas) % Esforço último 

de falha 
0 0 
1 4 
2 8 
4 20 
6 35 
8 55 
12 80 
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RESISTÊNCIA QUÍMICA 
 
No anexo apresenta-se a resistência química de 
laminados de 4 a 5 mm de espessura, fabricados com 
4 camadas de MAT 450 g/m2, umectados com 
CRISTALAN 1870 e unidos com junta simples com 
CRISTALAN 1196.  Apresenta-se também, o resultado 
das probas de esforço de desgarre e resistência em 
junta simples. 
  
 
SEGURANÇA E MANUSEIO  

 
A informação detalhada para o manuseio seguro deste 
material encontra-se na ficha de Segurança de 
Materiais. 
 
A resina CRISTALAN 1196 está classificada como 
"líquido inflamável" de acordo com código NFPA 30 
(divisão 3.3.25.2), por ter um ponto de inflamação de 
31ºC em crisol fechado. Deve se manter longe de 
chamas abertas.    
 
A resina CRISTALAN 1196 tem um tempo de vida 
equivalente a quatro meses desde sua fabricação, 
sempre que o produto seja armazenado a condições 
de temperatura e umidade adequadas. Recomenda-se 
armazenar o produto em um lugar fresco a uma 
temperatura menor de 25ºC para obter a máxima 
estabilidade. O produto vende-se em canecas 
plásticas de 25 Kg. 
 
Por ser um produto que tem aditivos se deve agitar 
antes de usar para uma homogeneização perfeita. 
 
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 
A informação e recomendações que aparecem nesta 
publicação estão de acordo com nosso conhecimento 
confiáveis. As recomendações oferecidas para usos ou 
aplicações são somente a opiniões da NOVAPOL 
PLÁSTICOS. Os clientes devem fazer seus testes para 
determinar o comportamento destes produtos em seus 
trabalhos específicos. NOVAPOL PLÁSTICOS não dá 
garantias de algum tipo, só daquelas que se ajustem 
as especificações padrões do produto. NOVAPOL 
PLÁSTICOS se reserva o direito de mudar este boletim 
técnico sem prévio aviso. 
 
 
 
 
 
 

 
Propriedade Unidade Valor 

MIN 
Valor 
MAX 

Norma 

Aparência  Pasta Creme ASTM D2090 
Tempo de gel 
(2%) 

min @ 
25°C 

15 20 ASTM D2471 

Densidade gr/cm3 1.37 1.42 ASTM D1963 
 
 
CONTATO 
 
NOVAPOL PLÁTICOS  
Endereço: Rua 7, quadra XV. lote 1, nº 120,  
Bairro CIVIT II, Serra/ES 
Telefone: 55 (27) 3298-1100 
Fax: 55 (27) 3298-1116 
CEP 29165-973 
Página Web: www.novapol.com.br 
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RESISTÊNCIA QUÍMICA 
 24 HORAS 

 
7 DIAS 28 DIAS 

SUSTANCIA ESFORÇO PEEL  
(Esforço de 

rasgado) 
(J/m 2) 

RESISTENCIA NA 
JUNTA SIMPLES 

(MPa) 
 

ESFORÇO PEEL  
(Esforço de 

rasgado) 
(J/m 2) 

RESISTENCIA NA 
JUNTA SIMPLES 

(MPa) 
 

ESFORÇO 
PEEL  

(Esforço de 
rasgado) 

(J/m 2) 

RESISTENCIA 
NA JUNTA 
SIMPLES 

(MPa) 
 

Água  destilada 1052 ± 205 6.0 1194 ± 164 5.2 1784 ± 151 5.3 
 

Água de mar 988 ± 86 5.8 942 ±84 5.7 1463 ± 147 5.3 
 

Oleo de motor 1305 ± 360 6.1 -- 6.0 838 ± 54 5.6 
 

Petróleo  1256 ± 138 5.7 1009 ± 81 4.9 648 ± 59 4.4 
 

Xilol 1064 ± 40 5.6 1014 ± 118 4.5 494 ± 88 2.5 
 

1,1,1-tricloroetano 1276 ± 103 5.7 -- 5.1 688 ± 79 3.7 
 

Solução aquosa de NaOH al 5% Falha no laminado 5.5 Falha no 
laminado 

4.7 Falha no 
laminado 

3.5 
 

Solução aquosa de HCl al 5% 1286 ± 110 5.9 1238 ± 74 5.3 1205 ± 153  5.2 
 

Acido nítrico al 40% Falha no laminado 5.7 Falha no 
laminado 

5.1 Falha no 
laminado 

4.1 

Acido sulfúrico al 65% 1260 ± 213 5.5 1041 ± 104 4.8 742 ± 111 4.4 
 

 


