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DELO PHOTOBOND
1C acrilato

DELO KATIOBOND
1C epoxi

DELO DUALBOND
1C cola

4494 AD494 PB437 4552 4594 AD4950 AD465 AD345 LT2216

ABS +++ ++ +++ ++ + +++ ++ +++ +++

CFRP +++ + +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

FR4 EGS619 * +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

LCP Vectra E130i * + + + ++ ++ + + + ++

PA Sustamid 6 * +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ – +++

PBT Pocan 3235 * – + – + + – + ++ ++

PC +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

PC-ABS Bayblend T65 * +++ ++ ++ ++ + +++ ++ +++ +++

PET * + + + ++ ++ + + ++ ++

PMMA ++ ++ + ++ ++ + ++ – +++

PPS Fortron 6165A4 * +++ ++ +++ +++ +++ + ++ ++ +++

Plasticos que são difi ceis 
de colar: POM, PP, PTFE

 Tratamento superfi cial adicional (veja pagina 6), pode melhorar
 a colagem de plasticos que são difi ceis de colar.

Resistência inicial de Cisalhamento Compressão em superfi cies limpas mas, não tratadas
–  0 a 4 MPa 
+  5 a 9 MPa 
++  10 a 14 MPa
+++ 15 MPa e mais
n. d. não determinado

Adesividade em Plasticos



AD = ADhesive  
DB = Dual Bonding  

GE = General Encapsulant  
LT = Low Temperature  

PB = PHOTOBOND  
SJ = Structural Joining
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DELO-ML
1C metacrilato

DELO MONOPOX
1C epoxi

DELO-DUOPOX
2C epoxi

DELO-PUR
2C poliuretano

SJ2718 DB133 DB135 GE2710 LT204 LT2238 02 rapid AD840 AD895 SJ8665 9694 AD948

+++ +++ – +++ ++ +++ ++ ++ +++ n. d. ++ ++

+++ +++ +++ +++ n. d. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

+++ +++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

+++ + – +++ + +++ ++ +++ +++ +++ + +

+++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++

+++ + – +++ ++ +++ + ++ + – +++ +++

+ – – + +++ +++ +++ +++ +++ n. d. +++ +++

+++ – – +++ +++ +++ + +++ +++ n. d. +++ +++

+++ + – ++ ++ ++ + ++ +++ n. d. +++ +++

+++ +++ – +++ +++ +++ – +++ +++ n. d. ++ +++

+++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ n. d. + ++

Plásticos resistentes a alta 
 temperaturas de até +260 °C

Plásticos de engenharia 
até +140 °C

Plásticos tradicionais
até +90 °C

DELO tem muita experiência na colagem de 
plásticos. Em testes realizados pela área de 
Engenharia da DELO, colagem de plásticos 
puros e misturas de plásticos, atingem 
excelentes resultados 

*  A resistência ao Cisalhamento Compressão destes plasticos é melhorada drasticamente com 
tratamento superfi cia;, exemplo, plasma atmosferico ou de baixa pressão – veja pagina 6 / 7.
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... são ideais para muitas 
aplicações e requerimentos:

Colagem de plástico permite a junção permanente e 
confi ável de plásticos que não podem ser soldados. Em 
adição a isto, é possível colar plásticos com materiais 
como metal, cerâmica ou vidro. Dependendo dos 
requerimentos, as junções individualmente podem ser 
projetadas para serem fl exíveis, equalizando tensões, 
rígidos ou resistentes a altos estresses mecânicos.
DELO tem adaptado sua linha de adesivos para uma 
variedade de requerimentos e áreas de aplicações ao 
desenvolver colas especiais para plásticos:

DELO PHOTOBOND 

  Rápida cura em segundos com UV / luz
  Para juntas com altos requerimentos em termos de 

aspecto visual
  Boa resistência climática e umidade
  Faixa de elasticidades disponível entre fl exível a 

rígido
  Universalmente boa aderência em muitos materiais
  Faixa ampla de propriedades

DELO KATIOBOND 

  Rápida ativação por luz / cura em segundos
  Apropriado para materiais opacos
  Superfície permanece sêca
  Excelente resistência química e a temperatura
  Baixos voláteis

DELO DUALBOND

  Rápida cura com luz em combinação com uma boa 
cura em áreas sombreadas (calor, umidade, 
dependendo do produto)

  Ideal para plásticos com baixa resistência a 
temperatura

  Boa resistência a mudanças climáticas, umidade e 
testes de “salt spray”.

  Faixa de elasticidades disponíveis de fl exível a rígido

Co as da O pa a p ást cos

acrilato
1C U VU V U VU V

epoxi
1C

acrilato
mod. 1C

epoxi
mod. 1C
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DELO-PUR 

  Fácil de manusear, “cola de 1 componente” 
com o sistema “DELO-AUTOMIX”

  Para colagens resistentes a descasque e equalizador 
de tensões

  Muito boa resistência
  Próprio para preencher grandes espaços

DELO-DUOPOX 

  Especialmente para peças muito grandes ou 
sensíveis a temperatura

  Fácil de manusear, “cola de 1 componente” 
com o sistema “DELO-AUTOMIX”

  Alta resistência química
  Próprio para colagem de componentes com altos 

requerimentos de resistência

DELO MONOPOX

  Para colagens de alta resistência
  Resistência química muito boa
  Extensa faixa de temperatura de uso, 

de – 40 °C a +220 °C
  Cola de 1 componente e fácil manuseio

DELO-ML DB

  Anaeróbico e, dependendo do produto, rápida cura, 
em segundos, com UV ou com luz visível.

  Para colagem de diferentes materiais, ex: metal com 
certos plásticos

  Boa resistência a produtos químicos e temperatura

Todos os produtos são livres de 
solventes e de acordo com as 
diretivas da RoHS 2015/863/EU.

RoHS

C
OMPLIANT

Muitos produtos são livres de 
halogêneos conforme IEC 61249-2-21. 
Detalhes adicionais nos catalogos.

FREE

 H
ALOGEN

O2
U VU V

A
+
B

A
+
B

acrilato
Met-

epoxi
1C

epoxi
2C

uretano
2C poli-
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Pré-tratamento
superfi cial...

Tratamento físico-quimico

Plasma pressão atmosférica
Para linhas de produção automatizadas, ar ionizado é 
gerado por meio de alta voltagem. 
Quando em contato com a superfície, reage com o 
plástico, e aumenta sua polaridade e melhora a 
molhabilidade da cola na superfície a ser colada. 

Plasma de baixa pressão
Também para componentes com geometrias complexas 
(sob-cortes, furos e “slots”) e grandes volumes. 
Gases reativos são colocados dentro de uma câmera de 
vácuo, e ionizados pelo fornecimento de energia. Os 
gases ativados reagem com a superfície do plástico e 
melhoram a molhabilidade da cola.

Plasma pressão atmosférica

Limpeza com DELOTHEN

Para remoção de contaminantes e desengraxamento 
da superfície. Limpeza com DELOTHEN é feita com 
aplicação por spray diretamente sobre a superfície a ser 

limpa, com distancia de 20 a 30 cm. Depois de passar 
um tecido limpo, livre de fi apos, o adesivo pode ser 
aplicado.

Em testes conhecidos e conduzidos nos laboratórios da DELO, muitas de nossas colas padrão foram testadas 
com estes métodos de pré-tratamento para determinar o comportamento apos envelhecimento.
Nossa área técnica terá o maior prazer em responder a suas perguntas!

O livro “BOND it”, referência em 
recnologia de colagem, fornece 
uma visão geral de métodos de 
pré-tratamento.

DELO-SACO jateamento de areia

SACO = Simultânea abrasão e revestimento da superfície.
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... para melhor 
resistência de aderência

* PPA = Plasma pressão atmosferica
 PBP = Plasma baixa pressão
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Valor inicial +85 °C / 85 % u. r., 14 d
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PBT
DELO-DUOPOX SJ8665

Influencia do pré-tratamento na resistência da colagem

Em geral, plasma atmosférico ou de baixa pressão pode 
aumentar signifi cativamente a resistência da aderência, 
especialmente com plásticos semi-cristalinos como 
PBT, PA e PPS.
Mesmo depois de estocagem em ambiente úmido, a 
cola atinge níveis de aderência que são até 4 vezes 
superior a uma superfície não tratada.

Tensile shear test
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Uso das colas DELO

PBT / FR4
DELO-PUR 9691
  Duro-elastico
  Faixa de temperatura de uso de 

– 40 °C a +125 °C
  Alta capacidade de carga estática e dinâmica
  Boa fl uidez, próprio para pequenos 

encapsulamentos
  Fácil de manusear com os cartuchos 

“DELO-AUTOMIX”
  Testado com sucesso pelos critérios da 

norma UL 94 HB

Encapsulando uma 
PCI de um monitor de 
hidrometro

Encapsulando a PCI de sensor

Casting electronic connectors
PBT
DELO KATIOBOND 4552
  Alta transição vítrea Tg

  Boa fl uidez
  Capacidade de produção: Ciclos de tempo 

curtos graças a rápida cura em segundos
  Próprio para colagens rígidas e selagens

Encapsulamento e 
selagem de um conector 
soldado na cavidade de 
instrumentos de 
indicação

Vibration protection on PCBs
FR4 / Al laqueado
DELO-PUR 9694
  Resistente ao escoamento
  Alta capacidade de carga estática e dinâmica
  Funcionalidade: Ótimo acolchoamento da 

vibração
  Multiuso
  Fácil de manusear com os cartuchos 

“DELO-AUTOMIX”
  Testado com sucesso pelos critérios da 

norma UL 94 HB

Proteção de vibração de 
componente eletrônico 
soldado, como exemplo 
um capacitor

AD = ADhesive  CR = Casting Resin  FB = Fastener Bonding  UB = Universal Bonding

Encapsulamento de sensor
PA 6.6 GF30 / FR4 / Cu
DELO-DUOPOX CR8715
  Resistência a altas temperaturas
  Excelente resistência química (por 

exemplo a gasolina, diesel, óleo, graxa)
  Faixa normal de temperatura de uso de 

– 65 °C a +200 °C
  Adesão universal a substratos tradicionais 

(exemplo, FR4, PA, PPS, Al, Cu)
  Excelente fl uidez para uma fácil dosagem 

e menores ciclos de tempo

Encapsulando um 
sensor automotivo

epoxi
2C

 
 

@ 150 °C
20 min Pas

viscosidade

12

uretano
2C poli-

uretano
2C poli-

 Pas
viscosidade

80

pastôso
viscosidade

epoxi
1C U VU V

15 s
 Pas

viscosidade

1.2

A
+
B

 
resist. inicial

1.5 h

A
+
B

 
resist. inicial

2 h
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Colagem de mini-altofalantes
PC / PAR / PA / PBT / PEEK
DELO PHOTOBOND UB4086
  Faixa de temperatura de uso a +150 °C
  Alta fl exibilidade e resistência ao 

impacto
  Confi abilidade processo: Controle de 

aplicação com cola fl uorescente
  Qualidade: Altofalantes colados com 

DELO PHOTOBOND tem a característica 
de ter a melhor qualidade acústica

Colagem de elementos 
miniaturas para 
altofalantes de celulares

Colagem de câmeras automotivas

PBT
DELO DUALBOND AD345
  Alta resistência a temperatura, mudanças 

climáticas, umidade e teste de “salt spray”
  Tempos de ciclos curtos com fi xação por 

luz em menos de 1 segundo
  Processo otimizado, cura a calor com 

apenas +80 °C permite uso em materiais 
sensíveis a temperatura e retém 
alinhamento ótico do sistema

  Confi abilidade no Processo: Sem 
alterações, baixa contração que permite 
altos rendimentos

Colagem de modulo de 
câmera automotiva para 
sistema de ajuda de 
motorista

Posicionamento de clip para janela de carro
PC / ABS opaco / 
cerâmica revestida com tinta
DELO PHOTOBOND AD494
  Preenchimento de lacunas
  Resistente a longo prazo e ao meio
  Excelente equalização de tensões com 

alongamento até ruptura de 310 %
  Rápida cura, mesmo através de 

componentes que são difíceis de 
transmitir luz

Colagem de clipe 
em placa de vidro

Colagem de prendedores ONSERT®

CFRP / PA / PC
DELO PHOTOBOND FB4175
  Boa resistência força descolamento e 

levantamento 
  Boa aderência a plásticos (exemplo PA), 

plásticos reforçados com fi bra (CRFP) e 
metais

  Tempo de vida longo: Excelente 
resistência a temperaturas, mudanças 
climáticas e umidade

  Capacidade de produção: Curtos ciclos de 
tempo graças a cura rápida em segundos

Dispositivo ONSERT® 
para compartimento 
CRFP de passageiro

acrilato
1C

acrilato
1C

U VU V

14 s
 Pas

viscosidade

50

 Pas
viscosidade

210

 Pas
viscosidade

30

 Pas
viscosidade

110

U VU V

8 s

U VU V

epoxi
mod. 1C

U VU V

6 sacrilato
1C
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Uso das colas DELO

Colagem de Interruptôres de design leve
PC / glass
DELO PHOTOBOND 4302
  Excelente propriedades de capilaridade
  Alta transparência, resistência ao 

amarelamento e permanente resistência 
a luz

  Especialmente desenvolvido para 
colagem de partes internas visíveis

  Alta resistência

Colagem da parte frontal 
de vidro do interruptor 
de design leve, sobre 
policarbonato

PA / pino metálico
(estanho ou deposito de prata)
DELO DUALBOND GE4910
  Excelente fl uidez e molhabilidade
  Cura confi ável em áreas sombreadas
  Equalização de tensões
  Alta Flexibilidade, mesmo em baixas 

temperaturas
  Capacidade de produção: Tempos de ciclo 

curtos, graças a cura rápida em segundos
  Longo empo vida: Resistente a umidade e 

mudanças bruscas de temperaturas

Selagem de chaves, 
por ex. para industria 
automotiva

Selagem de microchaves

DB = Dual Bonding  GE = General Encapsulant  KB = KATIOBOND  LP = Low Permeation

Selagem de contatos em interruptorês
PBT / CuNi (estanho depositado)
DELO KATIOBOND KB554
  Equalização de tensão, mesmo sob 

grandes fl utações de temperatura
  Capacidade de produção: Tempos de 

ciclo curtos graças a cura rápida em 
segundos

  Alta resistência térmica durante 
processos tradicionais de soldagem

Selagem de contatos 
soldados para 
interruptores de pressão

Laminação de células orgânicas solares
PET / OPV
DELO KATIOBOND LP655
  Boa resistência em molhabilidade
  Próprio para aplicações R2R 

(reel-to-reel)
  Alto efeito barreira contra vapores de 

água (= baixo WVTR)
  Sem interação com camada OPV 

(OPV = photovoltaico orgânico)

Laminação de estrutura 
OPV entre duas folhas 
barreiras, cura por meio 
de lâmpadas de 
radiação de área 
DELOLUX 20

acrilato
mod. 1C U VU V  Pas

viscosidade

2

 Pas
viscosidade

1.5

 Pas
viscosidade

0.1

U VU V

24 s

U VU V

40 s

epoxi
1C

acrilato
1C

epoxi
1C U VU V

16 s
Pas

viscosidade

10
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Colagem de ferrite sobre PCI
Ferrite / FR4
DELO-ML DB136
  Faixa de temperatura normal de uso de 

– 60 °C a +180 °C
  Equalizador de tensões
  Resistência inicial imediata (depois de 5 s) 

com fi xação com luz; cura anaeróbica do 
adesivo em áreas sombreadas

  Confi abilidade do Processo: Controle de 
aplicação com cola fl uorescente

  Testado satisfatoriamente conforme 
critérios da UL 94 HB

Colagem de elementos 
de ferrite sobre placa 
circuito impresso (PCI)

Colagem de uma tampa em uma carcaça
PBT / PBT
DELO MONOPOX 6093
  Boa resistência química 

(ex: óleo, gasolina)
  Resistência muito alta a temperaturas e 

também a alterações bruscas de 
temperatura

  Excelente Resistência a vibração
  Multi-uso para vários tipos de plásticos 

(ex: ABS, PA, PBT)

Colagem de um placa de display

Colagem de uma carcaça de câmera

PC / alumínio (laqueado)
DELO-DUOPOX 02 rapid
  Boa equalização de tensões em faixas 

de temperatura de – 30 °C a +70 °C
  Fácil de manusear, mesmo em estações 

de trabalho manuais, graças ao sistema 
“DELO-AUTOMIX”

  Testado satisfatoriamente conforme 
critérios da UL 94 HB

PC / PC
DELO-PUR 9694
  Boa resistência a mudanças climáticas
  Selagem confi ável, ex: contra água e 

outros meios
  Excelente resultados também com 

PA, ABS, PBT e PET
  Testado satisfatoriamente conforme 

critérios da UL 94 HB

Colagem / selagem de 
uma carcaça de uma 
câmera automotiva.
Cola aplicada dentro 
dos espaços

Colagem de uma placa 
plástica para display, 
em uma peça de 
alumínio revestida 
com tinta em pó

Colagem de uma capa 
em uma carcaça de uma 
unidade de controle 
automotiva

acrilato
Met- O2

U VU V  Pas
viscosidade

1.2

epoxi
1C

 
 

@ 130 °C
30 min  Pas

viscosidade

40

epoxi
2C A

+
B

 
resist. inicial

12 min Pas
viscosidade

12

uretano
2C poli- A

+
B

 
resist. inicial

5.5 h pastôso
viscosidade
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