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ADESIVO PVC PARA TUBOS

ADESIVO PVC PARA TUBOS

14711 17g
14712 75g

14713 175g

3944 17g
3945 75g

ADESIVO PVC PARA TUBOS

PASTA LUBRIFICANTE

ADESIVO PVC PARA TUBOS
*Bisnaga

*Com pincel

*Com pincel

*Bisnaga

AS

*Utilizado para facilitar a passagem do tubo
de esgoto
pelo anel de borracha.

11960
11961

ANTIRRESPINGO SPRAY
PARA SOLDA
*Com silicone * Desenvolvido para
que os respingos de solda não se

afetar a qualidade e a resistência
da soldagem, proporciona também
proteção anticorrosiva temporária
nas chapas. A peça pode ser pintada
após sua limpeza.

13247 280g
5767 175g

ESPUMA EXPANSIVA
*Poliuretano *Pode ser utilizado
em quadros de portas, isolamento
térmico e acústico, vedações,

13401 500ml/340g
13402 524ml/493g

RODARITE

9167 400g

ESPUMA EXPANSIVA
*Poliuretano *Pode ser utilizado
em quadros de portas, isolamento
térmico e acústico, vedações,

13400 - 300ml/190g
13403 - 750ml/ 720g

BONARITE

*Utilizado para argamassa de
cimento e areia usadas em as
sentamentos de tijolos, pedras e
rebocos em geral.

*Aditivo que incorporado a massa produz

1285 1lt
3303 5lt

10062 960ml
10061 5lt

bonasoldi.com.br

*Melhor resistência e manuseio, reduzindo
trincas.

ESPUMA EXPANSIVA
de portas e esquadrias *Isolamento de
tubos de água
*VALIDADE 14 MESES

7462 300ml/190g
11398 500ml/480g
12715 500ml/340g

CONVERTEDOR DE
FERRUGEM
*Ideal para eliminar a ferru
gem e preparar superfícies
para pintura, dispensando a
utilização de outros produtos,
como removedores, fosfati zantes etc.

4820 200ml
4821 500ml
4822 1l
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REFIL COLA BASTÃO
*Para uso com pistola de cola
*Para uso em tecidos, artesanato,
madeiras e papéis.

3408 Grosso 12x280mm
3412 Fino 7,4x300mm

COLA BRANCA CASCOLA
TRADICIONAL
*Utilizado para colar materiais, como
lâminas decorativas, laminados plásticos,
couros, lambris, folha de metal, tecido,
papelão e papel
*Sem toluol

1237 195g
1238 400g
1239 730g
1240 2,8kg

COLA BRANCA CASCOREZ
EXTRA
produtos porosos como madeira e
papelão

1722 500g

COLA CONTATO EXTRA

*Com Tolueno *Adesivo formulado para
colagem de borrachas vulcanizadas,
couro, EVA, cabedal e forro lado interno,
madeira, revestimentos em couro, tecidos,

13629 200g
13630 750g
13631 2,8kg

CASCOLA EXTRA

*Utilizado para colar materiais,
como lâminas decorativas, lamina
dos plásticos, couros, lambris, folha
de metal,
tecido, papelão
e papel
*Sem toluol

CASCOLA MONTA E
FIXA
*Uso interno *PL500

1236 30g ASF

9210 85g

COLA BRANCA UNIVERSAL
*Branca
*Indicada para colagens de madeiras, lami
nados de plásticos, papel, papelão e materi
ais porosos em geral, devendo ser utilizado
pelos processos convencionais de colagem:
prensagem a frio ou a quente.

CASCOLA MONTA E
FIXA
*Uso interno
*PL500

10515 360g

COLA BRANCA EXTRA
-

10659 1kg
10660 500g

*Indicado para colagens de madeiras,
laminados decorativos, papel, papelão
e materiais porosos em geral, a utilização
deve ser feito pelo processo convencional
de colagem: prensagem a frio ou a quente.

13597 - 1kg

COLA BRANCA POLYFORT
*Cola branca extra. Poderosa adesivo á
base de PVA. Após a secagem apresenta película transparente e elevado
grau de aderência. Desenvolvido para
colagens de madeiras, móveis, compen
sados e aglomerados. Por suas características, também pode ser usado
para colagem de papéis, cartões, papelão, tecidos e materiais porosos em
geral.

COLA CONTATO

*Adesivo formulado para colagem de
borrachas vulcanizadas, couro, EVA,
cabedal e forro lado interno, madeira,
-

11069 500g

laminados decorativos, etc.

13632 75g

COLA MADEIRA
*Cola madeira e papel

4739 - 100g
4740 - 250g

COLA MADEIRA
*Produto indicado para
colagens de madeira, lami
nados de plásticos, papel,
papelão e materiais po rosos em geral

10661 100g

-
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COLA PULVI VINIL

*Incolor
*Adesivo de contato transpar
ente, que não mancha, especial
mente desenvolvido para cola

-

resistência intempéries.

9822 Blister 17g ASF

*Ideal para nivelar ou corrigir imperfeições em re
pintura automotiva, peças metálicas, mármores,
granitos. Fácil aplicação, agilidade e facilidade no
lixamento, sem porosidade e excelente acabamento.
Quando aplicar, retirar a cola plástica universal da
lata para catálise, devendo-se homogeneizar bem.
Retire somente a quantidade necessária para fazer o
trabalho e fazer a aplicação com aplicador.
*Com catalisador

ADESIVO PARA JUNTA DE
MOTORES DIESEL

4735 700g
4736 1,5kg

12942 73g

COLA PLÁSTICA UNIVERSAL SUPER LIGHT

-

7482 400g
7483 900g

GRAXA BRANCA
CAVIDADE

*Alta temperatura
*Para juntas de motor diesel

*Utilizada para colar azu lejos, pastilhas e
cerâmicas em pisos e
paredes e também
fazer rejunte com a mes ma massa

barracas de camping, piscinas,
bóia, lonas de caminhão, etc.
É indicado também para uso
doméstico e reparos em geral,
aderindo a diversos materiais.

COLA PLÁSTICA UNIVERSAL

COLA AZULEJO
MASSAPLIC

Utilizada para nivelar ou corrigir imperfeições em repintura aut
motiva, peças metálicas, mármores, granitos. Fácil aplicação,
agilidade e facilidade no lixamento, sem porosidade e excelente
acabamento. Quando aplicar, reitrar a Cola plástica da lata
para a catálise, devendo-se homegeneizar bem. Retire somente
a quantidade necessária para fazer o trabalho e fazer a apli
cação com o aplicador.
COR CINZA. Vem catalisador em bisnaga pasta branca (anjo
fez alterações na formula da cola plastica e precisou alterar o
catalisador).

-

-

7484 800g

GRAXA USO GERAL

mancais, pinos, engrena gens, rolamentos, correntes,
eixos, dobradiças. Cabos,
etc. Adere às peças e resiste
a temperaturas de até 180ºC
e não sai na água, incluindo
água do mar.
*Spray

VASELINA SÓLIDA

*Características: *Utilizada para conservar
superfícies metálicas e instrumentos de pre
cisão. Evita corrosão de peças usinadas e
combate a maresia
* VALIDADE 36 MESES

-

15381 90g
15380 440g
15382 900g

1 0 6 6 2 2 0 0 ml

11916 90g
11919 500g
11918 1kg

ADESIVO INSTANTÂNEO

ADESIVO INSTANTÂNEO

SUPER BONDER ORIGINAL

12858 20g
12857 100g

530 3 g

*Ação instantânea, colando em apenas 10
segundos *Transparente e preciso para ser
usado com artigos de pouco peso
*Ótimo para trabalhos artesanais e ideal
para superfícies horizontais

*Éster de Cianoacrilato Líquido (transparente)
*Ideal para pequenos reparos em louça, porcelana,
borracha, cerâmica, madeira, couro,
couro sintético, cortiça, cartolina, papelão, papel,
plásticos e outros materiais.

*Para aplicações precisas pois alcança os
lugares mais difíceis

*Excelente adesão

15901 3g

bonasoldi.com.br
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SUPER BONDER MINI
*Cola instantânea

MASSA TAPA TUDO

SUPER BONDER
PRECISÃO

*Tapa tudo
*Adesivo preparado para reparar e tapar rachaduras,
buracos e fendas em alvenaria, reboco, gesso e ma

-

mesmo furado.
*Secagem em 6h.

GRAFITE EM PÓ

*Reduz instantaneamente o atrito entre
partes deslizantes, indicado para cadeados,
canaletas de vidro de automóveis, fechaduras,
miolo de ignição

13455 25g

9710 90g
10328 340g

1546 5 g

4035 1,5 G ASF

GRAFITE PÓ SPRAY

REPARADOR DE
PNEUS

utilizado em canaletas de vidro,
cadeados, fechaduras, e para materi
ais em atrito ou que estejam expostas
à atmosferas corrosivas.

O S114 é anti-crevaison
(anti estouro): reparação in stantânea.
Repara furos e enche os pneus
com ou sem câmara de ar.
Formulado a base de látex

-

10657 200ml

DESODORIZADOR DE
CAPACETE

O desodorizador S104 foi desen
volvido para retirar o mal cheiro
do interior dos capacete, luvas,
jaquetas e botas, eliminando
ácaros, fungos e bactérias deixan
do livre de agentes contaminantes
e com suave cheiro de limpeza.
*200ml

14881 - 200ml

LUBRIFICANTE DE
CORRENTES SPRAY

REMOVEDOR
DESENGRAXANTE

O S111 foi especialmente desen
volvido para dissolver facilmente
graxas e sujeiras, facilitando a
remoção, esteja ela em quadros
ou em sistemas de transmissão de
motos e bikes.
Locais de uso: Motores, motos,
bicicletas, correntes, barcos, pisos

a vedação conta pó e não respin
ga.
Reduz o atrito metal-metal, cau sando menos desgaste;
e proteção de corrente de moto
cicletas, bicicletas, moto serras,
implementos agrícolas, Etc.

-

entre outros.

14873 - Ervas
14874 - Neutro

ASFALTO SÓLIDO (PIXE DURO)

*É um material aglutinante de consistência sólida ne
gra, no qual o constituinte predominante é o betume,
*Indicado para impermeabilização de alicerces e
baldrames, proteção de postes e mourões e pintura
protetora em muros de arrimo e rebocos.

15996 3kg
bonasoldi.com.br

14878 - 200ml
14879 - 300ml

-

14880 - 200ml

HIDROASFALTO

HIDROASFALTO

*É similar a asfalto frio.
*Indicado para impermeabilizar calhas, cober
turas, terraços, banheiros, placas termoacústi
cas, anti-ruído.

1283 3,6kg
1284 18kg

-

*É similar a asfalto frio.
*Indicado para impermeabilizar calhas, cober
turas, terraços, banheiros, placas termoacústi
cas, anti-ruído.

10058 3,6kg
10057 18kg

-
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PRIMER ECOLÓGICO PARA
MANTAS ASFÁLTICAS

ASFALTO DURO

*Aplicado em toda manta com alta secagem
*Base água *Sem solvente e não tóxico
*Utilizado como pintura para aplicação de man
tas asfálticas .

*Emulsão asfáltica composta de asfaltos especi
ais diluídos em água. Possui baixa viscosidade
e alto teor de sódio que pela sua característica
garante uma cobertura com uma única demão,
garantindo uma única superfície perfeita e pro
porcionando ótima aderência para o sistema
impermeabilizante de base asfáltica. Indica
do para: diversos substratos como concreto ,
metal, alumínio, madeira entre outros, com a
função de melhorar a aderência na aplicação
da manta asfáltica, recomendado para ambi

*1,15L x 43,47m (50m²)
*Impermeável

-

9302 3kg

PRIMER ACQUA

MANTA ISOLANTE TÉRMICA

12452 1 lado aluminizado
12453 2 lados aluminizado

507 3kg

MANTA LÍQUIDA DRYKOLAJE

-

*Emulsão acrílica, pronta para uso e de fácil
aplicação. Após aplicada, forma uma pelíc
ula branca com excelente acabamento e es

-

reduz parte do calor absorvido pela estrutura.
Dispensa proteção mecânica e aceita pigmen
tação.

-

impermeabilizações asfálticas e paredes, uti
lizado para impermeabilização de áreas não
transitáveis como lajes, calhas, galpões, cúpu
las, marquises e locais onde não existe trânsito.

-

5037 18L
5038 3,6L

5045 12kg

MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER S/ALUMÍNIO
TIPO II 10M²

*Caracteriza-se pela sua alta resistência à tração ao rasgamento, car
acterísticas que se apresentam de forma homogênea por toda a manta,
reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.Manta de
poliéster tem maior resistência a tração.Enquanto uma manta de polietile
no resiste a uma tração de menos de 100 newtons, a manta de poliéster
tipo II tem resistência de 180 newtons.Indicado para: áreas com solic
itação média de tracionamento como pequenas lajes, sacadas, terraços,
cozinhas, banheiros, áreas de serviço e calhas.

-

5042 51kg 3mm
5041 54kg 4mm

MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER S/ ALUMÍNIO
TIPO III 10M²

*Caracteriza-se pela sua alta resistência à tração ao rasgamento, car
acterísticas que se apresentam de forma homogênea por toda a manta,
reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.Manta
de poliéster tem maior resistência a tração.Enquanto uma manta de
polietileno resiste a uma tração de menos de 100 newtons, a manta de
poliéster tipo III tem resistência de 400 newtons. Indicado para: áreas
com solicitação grande de tracionamento. Público alvo do produto:
construtoras

-

5043 51kg 4mm

-

-
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MANTA ASFALTICA POLIETILENO S/ALUMÍNIO
10m
*Manta asfáltica impermeabilizante
2 industrializada feita a base de asfaltos

*Caracteriza-se pela alta resistência a tração e ao rasgamento, característi
cas que se apresentam de forma homogênea por toda a manta, reduzindo
os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.
*Indicado para: lajes de cobertura em geral, piscinas elevadas, espelhos
d’água, áreas frias, cortinas, terraços, sacadas, marquises e calhas.

-

15524 25Kg
15521 35Kg
15523 38Kg

MANTA ASFALTICA POLIETILENO C/ALUMÍNIO
10m 2
-

ao ozônio, bem como dispensa a execução de proteção mecânica. Além de
estanqueidade, proporciona uma diminuição considerável de temperatura
no interior do local aplicado.
*Indicado para: áreas sem trânsito, na qual dispensam proteção mecâni
ca e de leves movimentações estruturais como lajes de cobertura. telhados,
galpões, cúpulas, marquises e calhas.

-

15515 25Kg
15525 35Kg
15522 38kg

FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA ALUMINIO

-

*Indicado para: telhados, rufos, dutos de ventilação e ar condicionado, galpões, cúpulas,
marquises, calhas e lajes. Indicado para áreas que dispensam proteção mecânica e ga

-

aplicado em locais sujeito a alta temperatura.

15513 5cm x 10m 15518 30cm x 10m
15514 10cm x 10m 15519 45cm x 10m
15516 15cm x 10m 15520 90cm x 10m
15517 20cm x 10m

ARGAMASSA BICOMPONENTE DRYKOTEC 1100
*Argamassa polimérica bi-componente, a base cimento, agregados com
polímeros acrílicos, se caracterizando através do revestimento um im
permeabilizante. Tem como característica resistir à pressão negativa e
positiva, tendo durabilidade e resistência além de ser inodoro e atóxico.
Indicado para: áreas sujeitas a baixas movimentações estruturais como
piscinas, reservatórios, terraços sacadas, cozinhas, áreas de serviço, ban
heiros,espelhos dágua, poços de elevadores, etc.

5035 18kg

bonasoldi.com.br

-

-

ARGAMASSA DRYKOTEC 5500

*Impermeabilizante com alto teor de resina termoplástica e cimentos com
acompanha a trabalhabilidade da estrutura. Esse sistema tem a vantagem
de resistir à pressão positiva, além de ser aplicado a frio.
Indicado para: áreas sujeitas a movimentações estruturais constantes como
piscinas, reservatórios, poços de elevadores, terraços, sacadas, cozinhas,
áreas de serviço, banheiros, espelhos dágua.

5036 18kg

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

30 cm

45 cm

90 cm
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DESENGRIPANTE PROTEG LUB

WD-40 AEROSOL

*Elimina rangidos, expulsa a umidade, lim
pa e protege, solta peças oxidadas, libera
mecanismos travados.

-

DESENGRIPANTE JIMO
PENETRIL
ca, desengripa e protege todos os metais.

13437 300ml / 150g

11138 300ml 210g

1728 400ml

DESENGRIPANTE
LUB AEROSSOL

GRAXA LÍTIO M500
* 200ml/140g

GRAXA ALTA ADERÊNCIA
M500

Indicação:
Indústria (mancais simples,
rolamentos, acoplamentos

I ndicação:
Áreas e peças que
estão sujeitas a eleva das temperaturas, altas
pressões, vibrações ou
fortes pancadas, como
na suspensão do carro.
Excelente aderência ao
metal e borrachas.

*Alto poder de desengripar
Muito utilizado em casas,
nas indústrias e nos carros.

máquina e pequenas caixas
de engranagem) e automó veis (cubos de roda, juntas
estriadas, eixo de cardans,
fechadura, pino de capo).

10210 321ml / 193g

3009 - Azul
3010 - Branca
3011 - Marrom

SILICONE SPRAY M500

VASELINA SPRAY M500

GRAFITE SPRAY M500

Indicação:
Superfícies plásticas,
de vinil e de borracha.

I ndicação:
Desmoldante para

Indicação:
Canaletas de vidros,
fechaduras, portões,
máquinas, cadeados,
portas, trilhos e meca nismos em geral onde
possa reduzir o atrito e
o rilhar entre as peças.

2995 - 200ml/140g

com temperatura de até
60° C e que não exijam
alto esforço no trabalho.
Indicado para fechadu ras, pinos do capô, pólos
de bateria e portas.

3008 - 300ml/180g

3013 - 200ml/100g

3012 - 200ml/120g

OLÉO DE MÁQUINA
* Multiuso

ÓLEO UNIMAX YS 40
serviços severos em motores diesel estacionários. Adi
tivado para controle de desgaste, corrosão e oxidação
e agentes detergentes e dispersantes para controle de
SAE 40.

15345 100ml

bonasoldi.com.br

14806 1 lt

-

-
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OLÉO MULTIMAX SUPER DIESEL 15W40
turbinados ou aspirados tais como: caminhões , tratores e
máquinas agrícolas, caminhonetes, ônibus, motores marítimos e
estacionários entre outros. Possui aditivos detergente, dispersante,
antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhora

ÓLEO HIDRAMAX AW

*Óleo tipo AW de alta performance
para compressores, sistemas hi dráulicos e mecânicos de máquinas
e equipamentos. Para condições
severas e sob uso intenso, incorpora
ampla gama de aditivos, com alta
performance em equipamentos onde
é indispensável um óleo estável e re
sistente, com qualidades antidesgaste.

-

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas
condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do
vida útil ao motor.

ANP 6020. Viscosidade ISO VG 150.

15234 1 litro
15235 5 litros

14807 1 lt

ÓLEO BVO 68

ÓLEO 2 TEMPOS UNIX
DT

*Óleo de alta performance
para uso em bombas de
ordenhadeiras e equipa mentos similares. Aditivos
contra desgaste prematuro,
corrosão e oxidação. Com
agente
antiespumante.
Compatível com a maioria
das ordenhadeiras. ANP
6209 Viscosidade ISO VG
68.

*Atende ao nível de desempenho API
TC *Contém um corante vermelho que
com a gasolina.

12963 1 lt
12962 200 ml
12961 500 ml

14809 1 lt

para motores à gasolina e a álcool. Possui
aditivos que lhe conferem características
de desempenho em rodagem urbana ou
rodoviária, proteção contra o desgaste e
a corrosão , aumentando a vida útil do
motor.Recomendado para automóveis,
pequenos motores à quatro tempos como
cortadores de grama, tratores de jardim
quatro tempos.

* Graxa à base de Lítio
formulada com básicos
parafínicos e agentes
de extrema pressão.
Possui excelente
resistência à água,
boa proteção contra
corrosão, elevada
resistência à oxidação,
grande estabilidade
mecânica e suporta
altas temperaturas.

4673 40SL 1lt
4674 50SL 1lt

4675 80g

1 1 7 1 8 kg

SIKA 1

*É indicado para: Rebocos internos e externos. Revesti
mentos impermeáveis em: subsolos, fundações, pisos e
paredes em contato com a umidade do solo, piscinas,
reservatórios e caixas de água, túneis e galerias, muros
de arrimo, argamassa de assentamento de blocos e ti
jolos para evitar umidade ascendente. Concreto imper
meável.

1271 1lt
1272 3,6lt
1273 18lt

SIKANOL

SIKA TOP 100
*Caixa
*Pode ser aplicado sobre concreto, argamassa
e alvenaria para impermeabilização de: Caix
as de água e reservatórios, piscinas, poços
de elevadores, tanques e cisternas. Umidade
de rodapé, paredes internas de construções
como silos, armazéns, depósitos e residências.
Para evitar a entrada de umidades, subsolos,
baldrames e galerias de águas pluviais e ser
vidas. Pisos e paredes de “áreas frias”: banhei
ros, lavanderias e cozinhas e paredes em con
tato direto com o solo.

proteção de correntes de
motosserras. Protege con tra a corrosão e o desgaste
prematuro. Tem alta adesão
às partes movéis, prevenin do sua expulsão em altas
rotações, com ótimo de sempenho em uso intenso
e contínuo. Aprovado para
corte de pinus e eucalipto.
ANP 5683

14808 1 lt

GRAXA PARA
ROÇADEIRA

ÓLEO POWER MOTOR OIL

ÓLEO CORRENTE
MOTOSERRA

*Alvenaria
*O assentamento do reboco sobre o chapisco ou alvenaria
-

-

trabalho
*Eliminar o desperdício de tempo e massa
*Assentar alvenaria de blocos ou tijolos

14259 1 lt
2633 3,6 lt
2706 18 lt
8311 200 lt

-

-
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VEDACIT

*É indicado para: resevatórios e canalizações de
água, revestimentos externos, pisos e paredes em
contato com a umidade do solo, assentamento de
tijolos nos alicerces, concretos impermeáveis.

1290 3,6l
1291 18l

VEDAPREN PRETO

-

*É indicado para: Argamassas de assenta
mento e reboco. Pode ser aplicado em ar
gamassas com CAL, sendo nestes casos ac
onselhável dosar cuidadosamente a água.

-

1289 1lt
7144 3,6lt
10085 18lt

*Indicada especialmente para calafetagem e
conserto de telhados de cimento, amianto,
alumínio e zinco.

BIANCO

*Resina sintética, de alto desempenho, que pro
porciona excelente aderência das argamassas
aos mais diversos substratos. Confere maior
plasticidade, aumenta a impermeabilidade e
evita a retração das argamassas. Pode ser usa
do em áreas externas e internas ou sujeitas à
umidade.

-

e janelas, forros de gesso, madeira ou PVC, sancas
de isopor, meia cana, encontro de paredes de gesso
(drywall). Indicado, também, em acabamento de pias

*Selante vedante de polímero acrílico
desenvolvido para vedações de calhas
e rufos em geral, de consistência
pastosa e com propriedades de não es
corrimento. Adere em diversos materiais
aço galvanizado, alumínio, concretos,
cimento, madeira. Adere apenas em
superfícies secas. Cura em temperatura
e umidade ambiente, formando uma
do a chuvas leves após 4 horas de
aplicação. Não contém isocianatos e
solventes orgânicos. Resistente aos raios
U.V. e ao envelhecimento. Pode receber
pintura.

*Massa adesiva de poli-isobutileno e
cargas minerais
*Veda fendas, orifícios e rachaduras.

-

SELANTE VEDA TRINCA

SELANTE VEDA CALHA 400G

MASSA PARA CALAFETAR

4742 350g

SELANTE VEDA CALHA

*Uso para a construção civil em vedação de
calhas, furos, telhas, pingadeiras galvaniza
das e suas emendas, dispensando o uso de
soldas.
*Na área automotiva pode ser usado em baús

10169 Alumínio
10170 Transparente

10663 450g

1907 380g

-

7926 4,5kg

12374 3,6lt
11873 18lt

COLA VEDA TRINCA TELHAS

*Indicado para impermeabilizar paredes exter
nas, altamente resistente as intempéries, pro
porcionando excelente acabamento, além de
calor absorvido pela estrutura.
*Carac . Flexiível

1287 3,6l
1288 18l

ALVENARIT

3277Alumínio
3285 Branco
3288 Cinza
3290 Preto

VEDAPREN BRANCO

*Indicado para impermeabilizar paredes externas
sujeitas a batidas de chuva. Pintura elástica, im
permeável e lavável para viadutos e obras expos
tas às intempéries.
*Carac. Flexível

DURALIT ADESIVO EPOXI
Monocomponente, tecnologia que sub stitui o epóxi bicomponente, o Duralit
2 em 1 Cola Incolor Híbrida já vem
pronto para o uso.
É transparente e inodoro, tem resistên
cia inicial em 15 minutos e aceita
pintura.
Indicado para aplicações em metal,
telhas, vidros, pedras, calhas, cerâmi
cas, mármore, madeiras, azulejos e
concretos.

15348 20g

-

-

COLAS, ADESIVOS, IMPERMEABILIZANTES E LUBRIFICANTES

POXIPOL TRANSPARENTE

2 8 4 2 1 6 g / 1 4 ml

POXIPOL METÁLICO

DUREPOXI

2 8 1 3 2 1 g / 1 4 ml

1241 50 g
1242 100g

*Utilizado para soldas, reparos

POLYSTIC AQUÁRIO

POLYEPOXI

*Acético
*Para selar, vedar e

*Mais maleável

vidro e azulejo. Indicado para
fabricação e reparos de aquários
e vedações em embarcações.

4746 50g ASF
4745 100g

11390 - 50g ASF

SILICONE

SILICONE POLYSTIC ALTA
TEMPERATURA

*Incolor *Bis naga

*Veda juntas
*Utilizado em juntas de
motores, sistemas de
aquecimento e exaustor,
guarnições de
fornos e estufas.

*300ml

*Indicado para vedação de
trincas de paredes, esquad

13404 50g

SILICONE FLEXITE

13406 440g Branco

SILICONE NEUTRO USO GERAL 260G

*Silicone acético uso geral e
multiuso de
alta resistência, foi desen volvido para
selar, isolar, preencher es paços, vedar, proteger e

*Selante de silicone de
sional, indicado para ve dações e preenchimentos
de juntas da construção
civil e da indústria. Adere
em superfícies lisas e
porosos, não atacando
os substratos de metais,
alvenaria, madeira, pedra,
vidro revestido, alumínio,
etc.

impermeabilizar.

13407 260g Preto
13408 260g Incolor

bonasoldi.com.br

-

em rejuntes, colagem e
preenchimento de molduras,
sancas e rosetas de poli estireno.

4738 50g ASF

SILICONE

SILICONE ACÉTICO BASE
D’ÁGUA

4900 280 g Incolor

4021 Incolor

-

COLAS, ADESIVOS, IMPERMEABILIZANTES E LUBRIFICANTES

SILICONE ACÉTICO USO GERAL 260G

3201 Incolor
3215 Bronze
3211 Branco
3202 Cinza
3210 Preto

SILICONE HT VIDRO/ALUMÍNIO 400G

*Selante vedante de polímero acrílico
desenvolvido para vedações de calhas
e rufos em geral, de consistência
pastosa e com propriedades de não es
corrimento. Adere em diversos materiais
aço galvanizado, alumínio, concretos,
cimento, madeira. Adere apenas em
superfícies secas. Cura em temperatura
e umidade ambiente, formando uma
do a chuvas leves após 4 horas de
aplicação. Não contém isocianatos e
solventes orgânicos. Resistente aos raios
U.V. e ao envelhecimento. Pode receber
pintura.

3293 Incolor
3294 Branco
3295 Cinza
3296 Preto

ADESIVO FIXA ESPELHO 400G

não provoca manchas na superfície dos
espelho, mármores, granitos, porcelan
em diferentes superfícies, inclusive
úmidas vidros, metais, concreto, gesso,
argamassas, azulejos, cerâmicas, már
mores, granitos etc.

ADESIVO FIXA TUDO MS65 400G

*Adesivo a base de polímeros híbridos,
de consistência pastosa, com proprie
dades de não escorrimento, que vulcan
iza a frio em temperatura e umidade
ambiente, formando uma borracha
não provoca manchas na superfície do
inox, mármores, granitos, porcelanatos,
cerâmicas esmaltadas etc. Desenvolv
-

-

3268 Branco
3260 Cinza
3276 Preto

dicado para as mais diversas aplicações
de vedações, preenchimentos e reparos
da construção civil. Adere em diferentes
superfícies vidro, concreto, madeira,
plásticos e borrachas etc. De consistên
cia pastosa e com propriedades de não
escorrimento, cura em contato com
a umidade ambiente formando uma

e substratos mais pesados - espelhos,
cerâmicas, pedras, granitos, vidros

3254 Branco
3247 Cinza
3258 Preto

escoras, apoios ou suportes. Adere até
mesmo em superfícies úmidas e não
provoca manchas na superfície.

plásticos e borrachas etc. De consistên
cia pastosa e com propriedades de não
escorrimento, cura em contato com
a umidade ambiente formando uma

3239 Branco
3242 Cinza
3244 Preto

pintado, lavado e não forma fungos.

ADESIVO PU PARA CONSTRUÇÃO

SELANTE PU CONSTRUÇÃO ADEXX 400G
dicado para as mais diversas aplicações
de vedações, preenchimentos e reparos
da construção civil. Adere em diferentes
superfícies vidro, concreto, madeira,

de cubas de pias em geral, adere em
diferentes superfícies, inclusive úmidas
vidros, metais, madeira, concreto,
gesso,argamassas, azulejos, cerâmicas,
mármores, granitos etc.

SELANTE PU 40 INDUSTRIAL 400G

*Adesivo de agarre imediato com alto
poder de colagem, de consistência
pastosa, formulado a base de polímero
híbrido e isento de solventes. Cura em
contato com a umidade e temperatura
ambiente, transformando-se em uma
borracha altamente resistente e ader
-

3291 Branco

fungos e pode se lavado. Não
deve ser utilizado para colagens de
cuba e espelhos

ADESIVO FIXA CUBA 440G

*Adesivo a base de polímeros híbridos,
de consistência pastosa, com proprie
dades de não escorrimento, que vulcan
iza a frio em temperatura e umidade
ambiente, formando uma borracha

3259 Branco

*O Selante Vidro e Alumínio Polip
lás foi desenvolvido especialmente
para o mercado de esquadrias.
Sendo aplicado na instalação,
colagem e vedações em esquadria
e vidro. Excelente para insta lações de Box, janelas, vedações
perimetrais, vedações em pias e
banheiros. Adere em superfícies
úmidas e após sua cura total
forma uma borracha impermeável

-

*Adesivo selante elástico monocomponente que cura com a
umidade do ar
Possui proteção UV.
*Excelente aderência em diversos substratos como: madeira,

-

entre outros.
*Especialmente desenvolvido para a construção civil na colagem
e vedação de juntas e estruturas entre elementos pré-molda
dos, juntas de dilatação vertical e horizontal, juntas expostas a
interpéries (fachadas)

pintado, lavado e não forma fungos.

15497 420g Cinza
10513 420g Branco

-

-

-

