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Visite-nos em:

CRESTOMER
ADVANTAGE

ANTEPARA

ANTEPARA

A estrutura de suporte para as anteparas pode ser cuidadosamente removida 2 horas após a catálise do 
Crestomer, mas é preciso assegurar que cargas excessivas não sejam colocadas nas anteparas por um 
período de 12 horas.

Economias de custo e peso
Os dados abaixo são típicos de um barco de 16 m com 20 m de adesão de anteparas.

Se for preciso remover a 
estrutura de suporte em menos 
de 2 horas, pode-se usar o 
Crestomer Advantage 10 para 
formar um filete de 50 mm 
de comprimento nas partes 
superior e inferior de cada 
antepara e em cada uma de 
suas laterais.

O resto do filete pode, então, 
ser formado com o 1152PA 
ou 1155PA. A estrutura de 
suporte da antepara poderá ser 
cuidadosamente removida 45 
minutos após a aplicação do 
Advantage 10.
                                              

Custos empregados 
Crestomer 1152PA £ 12.00 /kg (€16.68) / kg
Resina £ 1.45 /kg (€ 2.02) / kg
Manta de Vidro CSM  £ 1.25 /kg (€ 1.74) / kg
Tecido £ 1.90 /kg (€ 2.64) / kg
Peróxido £ 2.75 /kg (€ 3.05) / kg

                                              

CASCO DE 16 M  PESO CUSTO DOS MATERIAIS  TEMPO DE TRABALHO

LAMINADO*** 89,4kg £131,20 5 horas 30 minutos
  (€182,37) (seis operadores)

CRESTOMER**** 8,6kg £104,20 35 minutos
  (€144,84) (três operadores)

ECOnOMIA USAnDO 80,8kg £27,00 31 horas 15 minutos
CRESTOMER  (€37,53)

 *** Construção de juntas em PRFV: Três camadas de 600 g/m2 (relação resina/vidro: 
2,5:1), uma camada de 800 g/m2 tecido woven roving (relação resina/vidro: 1:1), resina 
catalisada a 2%; 30 cm de união

**** Construção de juntas Crestomer com raio de 25 mm, Crestomer catalisado a 2%
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Adesão de anteparas 
ao casco de barcos
de plástico reforçado 
com fibra de vidro

n  Resultados estéticos superiores, absolutamente sem marcas na união

n  Possível economia de mais de 60% em mão-de-obra

n  Resultados estéticos melhores na parte interna, melhor aparência das uniões

n  Economias de peso consideráveis

n  Produto de uso mais limpo e fácil, que melhora as condições de trabalho

n  Maior produtividade

n  Redução significativa das emissões de estireno

n  não há necessidade de lixar

Os adesivos para aplicações náuticas Crystic 
Crestomer® são usados pelos principais
fabricantes de barcos no mundo todo. 
Os clientes que usam o Crestomer 1152PA 
para aderir anteparas a cascos com juntas
filetadas beneficiam-se das seguintes 
vantagens em relação ao uso das juntas 
laminadas convencionais:

GUIA DE APLICAÇÃO

Crystic® e Crestomer®  são marcas registradas da Scott Bader Company Ltd.

Crestomer®

Mais 
forte

Mais 
leve

Mais 
rápido

Mais
resistente

ECOnOMIA (EM %) 90%            9,5%                         95%

A formulação química 
exclusiva dos adesivos 

estruturais Crystic Crestomer® 
é perfeitamente adequada à 

união de anteparas. 
Diferentemente de outros, os 

adesivos Crystic Crestomer 
promovem a perfeita adesão de 

todos os tipos de madeira, incluindo 
compensado naval, teca e pinho, 

sem requerer, para isso, nenhum 
tratamento preparatório especial. 

 O Crystic Crestomer 1152PA também é 
significativamente superior às pastas de 

poliéster e às laminações com fibra na 
adesão, resistência ao impacto e à 

propagação de trincas.



GUIA DE APLICAÇÃO Adesão de anteparas com junta em “T”

Linha traçada
a 15 mm da 
borda da
antepara
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CRESTOMER FERRAMENTA DE
FILETADO A 900

CASCO

Trace uma linha de cada lado da 
antepara a 15 mm (5/8”) com um 
marcador permanente.

Coloque a estrutura da antepara no 
casco de modo a haver uniformidade 
entre as lacunas.

Meça a lacuna 
entre a antepara 
e o casco.

Misture o adesivo Crestomer para se assegurar de 
que o catalisador/peróxido tenha se dispersado 
completamente. Se estiver usando uma máquina*, 
acione a pistola para garantir a mistura adequada.

Aplique o material catalisado à junta. O 
tamanho da gota a ser aplicada depende do 
tamanho da lacuna entre a antepara e o casco. 
Certifique-se de que o Crestomer preencha a 
lacuna.

Certifique-se de que o filete de Crestomer pelo menos toque a linha mencionada na Etapa 2 (A, abaixo). Se o filete 
não alcançar a linha, será necessário usar uma ferramenta de filetado maior (B). Se não for possível ver a linha, será 
necessário usar uma ferramenta de filetado menor (C). O tempo de trabalho para as etapas 6 a 9 é de 45 minutos 
para o Crestomer 1152PA e 25 minutos para o Crestomer 1155PA**.
**A 25°C, com 2% de Butanox M50                                            

Selecione a ferramenta adequada para filetar, que 
deverá corresponder ao tamanho da lacuna medida 
MAIS 15 mm. Com isso, uma lacuna de 10 mm 
requereria uma ferramenta de 25 mm.
a.  A ferramenta de filetado deve ser de    
 material rígido. Um laminado é perfeito.
b.  Corte um laminado com o dobro da largura   
 do filete necessário, fazendo um semicírculo   
 em uma das extremidades.

c.  Em geral, vale a pena fazer duas ou três   
 ferramentas de filetado com raios diferentes   
 entre si. Com a ferramenta de filetado a   
 um ângulo de 90° da junta, forme um filete   
 e remova o excesso de material, que poderá   
 ser reutilizado.

Não é necessária nenhuma preparação além da 
utilizada para juntas laminadas convencionais. 
Certifique-se de que as superfícies tenham sido 
adequadamente preparadas. Se o laminado tiver 
menos de 72 horas, só precisará estar limpo e 
firme.

Se tiver mais de 72 horas, use um peel ply na área 
a ser unida. Em caso de não ter sido usado um 
peel ply, se o laminado tiver mais de 72 horas ou 
ter sido usada uma resina de diciclopentadieno 
que tiver sido exposta à luz UV, recomenda-se a 
seguinte preparação das superfícies:

(i)  Limpar com solvente
 (acetona pura ou estireno); 
(ii)  Lixar (lixa 80)
 A poeira deve ser totalmente removida,   
 de preferência com um aspirador de pó;
(iii)  Limpar com solvente
 (acetona pura ou estireno).

Com a ferramenta de filetado a um ângulo 
de 90° da junta, forme um filete e remova 
o excesso de material, que poderá ser 
reutilizado.
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15 mm

O material alcança 
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= BOM RESULTADO

LINHA a 
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VOLTAR PARA A ETAPA 5

LINHA a 
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O material ultrapassa 
a linha 
desejada

TOMAR CUIDADO PARA NÃO
DESPERDIÇAR MATERIAL
DESNECESSARIAMENTE

1  2

3

4 5

7 8 9

6

A B C

* Orientações sobre equipamentos de aplicação adequados podem ser fornecidos sob solicitação.

ESTRUTURAL NÃO-ESTRUTURAL ESTRUTURAL, MAS GERA 
DESPERDÍCIO


