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Tel: +44 1933 663100
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Tel: +33 3 22 66 27 66
Fax: +33 3 22 66 27 80
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Fax:  +34 93 553 1163 
email: composites@scottbader.es

Scott Bader Alemanha
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Tel: +49 961 401 84474 
Fax: +49 961 401 84476
email: composites@scottbader.de

Scott Bader Irlanda
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Irlanda    
Tel: +353 1801 5660
Fax: +353 1801 5657  
email: composites@scottbader.ie

Scott Bader Scandinavia AB
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Tel: +46 346 10100
Fax: +46 346 59226  
email: composites@scottbader.se

Scott Bader Leste Europeu
Liberec
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Tel: +420 48 5228 344/5111 255
Fax: +420 48 5228 345/5111 254
email: composites@scottbader.cz

Scott Bader d.o.o.
10 000 Zagreb
Zitnjak BB
Croácia
Tel: +385 1 240 6440
Fax: +385 1 240 4573
email: info@scottbader.hr

Scott Bader
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Scott Bader
Group Companies
Scott Bader Inc
Stow, OH
EUA
Tel: +1 330 920 4410
Fax: +1 330 920 4415
email: info@scottbaderinc.com

Scott Bader (Pty) Limited
Hammarsdale
África do Sul
Tel: +27 31 736 8500
Fax:  +27 31 736 8511
email: composites@scottbader.co.za

Scott Bader Middle East Limited
Jebel Ali
Dubai
Tel: +971 488 35025
Fax: +971 488 35319
email: info@scottbader.co.ae

Scott Bader Ásia Pacífico
Shanghai 200042
China
Tel: +86 (21) 52987778  /  +86 (21) 
52988887 
Fax: +86 (21) 52988889
email: info@scottbader.cn

Butanox® e Perkadox® são marcas registradas da Akzo Nobel.
Crystic®, Envirotec®, Protec® e Crestomer® são marcas registradas da Scott Bader Company Ltd.

Adesão de conjuntos 
de longarinas ao 
casco de barcos de 
plástico reforçado 
com fibra de vidro

n  Melhor desempenho estrutural

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  Enorme redução das emissões de estireno

n Maior produtividade

n Não há necessidade de lixar

Os adesivos para aplicações náuticas Crystic 
Crestomer® são usados pelos principais fabricantes 
de barcos no mundo todo. Ao acoplar conjuntos 
de longarinas com o Crystic Crestomer 1186PA, os 
usuários obtêm as seguintes vantagens em relação 
às juntas laminadas convencionais:

A formulação química exclusiva dos adesivos estruturais Crystic 
Crestomer® é perfeitamente adequada à junção de conjuntos de 
longarinas. Devido à natureza da fabricação em PRFV, as 
lacunas entre o casco e os conjuntos de longarinas podem variar. 
A capacidade do Crestomer 1186PA de oferecer adesão estrutural 
total em lacunas com tamanhos variáveis desde 1 mm até mais de 
25 mm faz do produto a opção ideal para a aplicação. 

O Crystic Crestomer® 1186PA também é significativamente 
superior às pastas de poliéster e às laminações com fibra na 
adesão, resistência ao impacto e à propagação de trincas.
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Para acoplar um conjunto de longarinas pré-fabricado ao casco de um barcoGUIA DE APLICAÇÃO
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Encaixe o conjunto de longarinas no casco seco, 
para garantir um encaixe adequado, e marcar no 
casco as áreas de adesão.

Usando um marcador, faça um traço em torno da seção.  
Tome nota da distância entre o encaixe e o casco.

Remova o conjunto de longarinas do casco.

Antes de iniciar a aplicação, 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 Crestomer nas áreas entre as linhas, 
certificando-se de manter uma espessura uniforme. 
É necessário que o adesivo seja 10 mm mais espesso 
que a lacuna para assegurar uma boa adesão. 

Coloque novamente o conjunto de longarinas sobre o adesivo,  
certificando-se de que o Crestomer toque tanto o casco quanto 
o conjunto de longarinas.

Arrume as bordas. O ideal é uma união radial, mas não é absolutamente 
essencial. O tempo de trabalho para as etapas 6 à 8 varia conforme o 
material utilizado, a temperatura da oficina e os níveis de catalisador. 
Com o 1186PA, o tempo de trabalho utilizando 2% de Butanox M50 à 
temperatura de 25°C é de 35 minutos. O Crestomer 1181A pode ser usado 
caso seja necessário um tempo de trabalho mais longo.

Se necessário, use pesos para manter 
o conjunto de longarinas ajustado 
durante a cura do Crestomer.                                                 

Remova imediatamente toda correia ou 
gabarito que não esteja suportando peso, e 
todo gabarito que esteja suportando peso só 
após de:

 2 horas para o 1186PA
 5 horas para o 1181A                                             

CASCO DE 16 METROS PESO TEMPO DE TRABALHO

LAMINADO 115kg 6 horas 30 minutos

CRESTOMER 40kg 1 hora 55 minutos

ECONOMIA USANDO CRESTOMER 75kg 4 horas 35 minutos

Economia de tempo de trabalho/peso
Os dados abaixo são típicos de um casco de 16 metros.

Fotos: cortesia de Zeelander Yachts e Metyx Composites, Turquia.

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).

ECONOMIA (EM %)                 65%    62%
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