


Características:
- Toda a linha CPVC Ultraterm Krona®*
necessita desta cola para sua instalação.
- Alta resistência à temperaturas de até 70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

ADESIVO CPVC P/TUBOS 

Emb:
12 un.

ADESIVO PVC P/TUBOS 

Cód:
14711   17G
14712   75G

Emb:
48 un.
30 un.

É uma cola adesiva líquida, apresentação
cor: incolor 
Ideal para colagem de tubos e conexões
de PVC rígido tanto para a rede de adução
de água (tubo marrom) como para rede de
esgoto (tubo branco), calhas e dutos de
PVC;
Também pode ser usado para outros tipos
de plásticos (rígidos) que sofram algum
ataque em sua superfície, tais como:
poliestireno, ABS, acrílica.
Validade 24 meses

ADESIVO PVC P/TUBOS 175G
C/PINCEL 
É uma cola adesiva líquida, apresentação cor:
incolor 
Ideal para colagem de tubos e conexões de
PVC rígido tanto para a rede de adução de
água (tubo marrom) como para rede de
esgoto (tubo branco), calhas e dutos de PVC;
Também pode ser usado para outros tipos
de plásticos (rígidos) que sofram algum
ataque em sua superfície, tais como:
poliestireno, ABS, acrílica.
Validade 24 meses

ADESIVO PVC P/TUBOS 

VALIDADE 12 MESES.
ONU1133GREMBII
Característica do produto: consertos,
remendos e enchimentos

ADESIVO CPVC 
P/TUBOS

Características:
- Toda a linha CPVC Ultraterm Krona®* desta cola para sua instalação.
- Alta resistência à temperaturas de até 70°C
- Menor perda de calor
- Melhor custo-benefício
- Não conduz eletricidade
- Resistente ao fogo

ADESIVO PVC P/TUBOS 850G
Adesivo que promove a união entre tubos e
conexões de PVC rígido. Fácil aplicação, não
exige ferramentas especiais, basta utilizar
pincel ou o próprio bico aplicador do adesivo.
Validade: 18 meses 
Aspecto visual: Líquido viscoso incolor
Solubilidade: Solúvel em acetona, insolúvel em
água
Base química: Produto a base de cetonas, éster
e Resina de PVC

ADESIVO PVC P/TUBOS 
175G C/PINCEL 

VALIDADE 12 MESES 
- ONU113
Indicado para tubos e conexões de PVC rígidos.
O tempo de ínicio de pega do Adesivo Plástico
Krona é de 01 hora, e o tempo total de pega é
de 24 horas.
Quando se executa uma junta soldável
envolvendo manutenção predial é necessário
aguardar um tempo mínimo de 30 minutos,
enquando que, ao realizar uma instalação
nova, é recomendado aguardar no mínimo 12
horas para colocar a rede em carga (pressão).

ADESIVO INSTANTÂNEO
TRANSPARENTE 

Recursos e Benefícios:
Características:
Adesivo Instantâneo multiuso a base
de cianoacrilato, indicado para
materiais porosos, madeira, papel,
metal, couro, borracha, plástico,
cerâmica entre outros.

Cód:
18728    20G
18727  100G

Emb:
20 un.
  6 un.

ADESIVO INSTANTÂNEO
SCOTCH BOND 3G 
O Adesivo Instantâneo 3M Scotch® Bond
possui ação instantânea à base de
cianoacrilato. Multiuso e com alto valor
de adesão, é excelente para reparos
leves em diversos tipos de superfícies,
colando em apenas 10 segundos objetos
de vidro, borracha, plástico, PVC, metal,
madeira, papel, cartolina, tecido, couro,
acrílico, nylon e louça.
O Adesivo Instantâneo 3M Scotch® Bond
possui aplicação fácil e limpa. Ele é
transparente e preciso para ser usado
com artigos de pouco peso. 

ADESIVO INSTANTÂNEO
TRANSPARENTE 20G 

Indicada para oficinas de reparação
automotiva, empresas de comunicação visual,
fabricantes de móveis, etc.
Diâmetro do bico 2 
Consumo de ar 10 PCM
Pressão máxima de ar: 4 Bar
Amplitude do leque: 180-230mm
Rosca de entrada: 1/4" NPT interna
Sistema: sucção
Capacidade da caneca: 1.000 cc
Nível de pressão sonora: 77,1 dB (A)

SUPER BONDER ORIGINAL 3G
Loctite Super Bonder Original
3g cxa. c/24 unid + 02 un.
(grátis) de Loctite Super
Bonder Flex Gel 3g
Validade 18 meses

SUPER BONDER PRECISÃO 5G 
26 unidades 24un+2un (gratis) 
Recomendado para:
Couro, Borracha, Madeira, Metal,
Porcelana, Papel, Plástico**.

Propriedades:
- Inodoro
- Ideal para aplicações na vertical e
materiais poroso- s
- Forte e resistente
- Resistente à umidade
- Colagem transparente e
instantânea
- Cola quase todos materiais**
- Fórmula sem solvente
- Possui pino anti-entupimento
- Embalagem fica de pé

Cód:
14713

Cód:
3944    17G
3945    75G

Emb:
48 un.
30 un.

Cód:
5767

Emb:
12 un.

Cód:
18329  17G
18330  75G

Emb:
48 un.
24 un.

Cód:
17962   175G COM PINCEL
18331   850G  SEM PINCEL

Emb:
12 un.
  6 un.

Cód:
7134

Emb:
12 un.

Cód:
15901

Emb:
12 un.

Cód:
12858

Emb:
Un.

Cód:
530

Emb:
24 un.

Cód:
1546

Emb:
24 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

Tudo para sua construção Tudo para sua construção
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O vedador TK 204 é resistente à água, óleo e gasolina, proporcionando montagens
de melhor desempenho com qualidade e aumento da vida útil, significando uma
boa redução de custos. Oferece pequena resistência na desmontagem.
*Validade: 36 meses
Características: 
- O vedador TK 204 é um composto à base de resinas sintéticas, diferentemente
das juntas sólidas convencionais.

ADESIVO ARALDITE MASSA 

ADESIVO ARALDITE HOBBY 16G 

Cód:
19428 6G
19427 16G

Emb:
12  un.

No uso profissional e doméstico Araldite
Hobby é indicado para reparos e colagens
de pequenas superfícies de materiais lisos,
porosos ou irregulares como azulejos,
madeira, vidro, concreto, fibras naturais,
pedras, a maioria dos plásticos rígidos
(exceto polipropileno, polietileno e
Nylon®), metais e outros materiais.
- Resiste a temperaturas de até 70°C
- Cura Inicial: 10 minutos
- Cura Total: 8 horas
*Validade: 30 meses

ADESIVO ARALDITE
PROFISSIONAL 23G 

Adesivo Araldite Profissional é indicado
para colar superfícies de materiais lisos,
porosos ou irregulares como azulejos,
madeira, vidro, concreto, fibras naturais,
pedras, a maioria dos plásticos rígidos
(exceto polipropileno, polietileno e
Nylon®), metais e outros materiais.
- Resiste a temperaturas de até 80°C
- Cura Inicial: 90 minutos
- Cura Total: 24 horas
*Validade: 30 meses

ADESIVO VEDA 
JUNTA E ROSCA LIQUÍDO 100GR  

Araldite Massa é uma massa epóxi bicomponente perfeita para diversas
aplicações em casa, no artesanato e também na indústria. Seu alto poder de
adesão garante um resultado perfeito para fixar, vedar, soldar, reparar, moldar
e reconstruir com praticidade, qualidade e durabilidade. Prática, pode ser
aplicada em metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, granito, mármore e
plástico, porém não adere em polietileno, polipropileno, silicones, nylon e teflon.

ADESIVO ARALDITE 
RÁPIDO 23G 
No uso profissional e doméstico, Araldite® Rápido é indicado para reparos e
colagens de pequenas superfícies de materiais lisos, porosos ou irregulares
como azulejos, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras, a maioria
dos plásticos rígidos (exceto polipropileno, polietileno e Nylon®), metais e
outros materiais.

ADESIVO PUR 716 LÍQUIDO 500G
Adesivo monocomponente base poliuretano, que
reage e cura com a umidade do ar.
Resistente ao calor e a umidade.
Tempo em aberto: 15 minutos
Tempo de cura: 24 horas.
Indicado para uso interno e externo, em portas e
janelas de madeira, escadas, rodapés, madeiras
estratificada, engrossamento de chapas, painéis de
MDF, aglomerados, cerâmicas, espumas rígidas, entre
outros.

Cód:
19113

Emb:
12 un.

COLA  ADESIVO P/ JUNTA 
 MOTOR DIESEL 73G

COLA BRANCA EXTRA 500G 
Feito a base de Polivinila (PVA),
este adesivo garante excelente
resistência de colagem e
performance,ou seja a melhor
solução para colagem de
artefatos de
madeira,pape,papelão e uso
geral.

Adesivo a base de água.

Secagem rápida

Alto Rendimento

Isenta de Solventes

CASCOREZ EXTRA 500G 
Indicado para colagens de
madeiras, laminados plásticos,
papel, papelão e materiais porosos
em geral, devendo ser utilizado
pelos processos convencionais de
colagem: prensagem a frio ou a
quente. É um adesivo vinílico
disperso em água, de cor branca,
odor característico e média
viscosidade, que após seco
apresenta uma película
transparente, plastificada, de alta
resistência ao descolamento.Vem
pronto para uso, não devendo ser
diluído em água no momento da
aplicação.Vida útil de 24 meses.

Cód:
19426

Emb:
6 un.

Cód:
19429

Emb:
6 un.

Cód:
19433

Emb:
20 un.

Cód:
19431    50G
19430  100G

Emb:
12 un.
   6 un.

Cód:
12942

Emb:
 Un.

Cód:
17619

Emb:
12 un.

Cód:
1722

Emb:
12 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

ADESIVO INSTANTÂNEO 3G
Adesivo Multiuso a base de cianoacrilato.
Adere vários tipos de materiais, como madeira
e borracha. Não adere em materiais plásticos à
base de PTFE, PP e PE. As superfícies devem
estar limpas antes de aplicar o adesivo.
Validade: 24 meses
Temperatura de armazenamento: Ambiente <
24°C. Após aberto, armazenar a uma
temperatura entre 2ºC - 8ºC

Cód:
16444

Emb:
12 un.

COLA  ADESIVO P/ JUNTAS DE
MOTORES DISEL 73GR 

Emb:
Un.

Cód:
19869

O Adesivo para Junta de Motor da Tekbond é
um produto selante líquido desenvolvido para a
vedação de juntas de motores a diesel, gasolina
e álcool.
*Validade: 18 meses

- Excelente qualidade
- Resistente a óleos
- Resistente a altas temperaturas
- Fácil e simples de usar
- Sem tolueno
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Adere diversos tipos de materiais, como
compostos de borracha, EPDM, borracha
nitrílica, neoprene, EVA e Viton. É um adesivo
multiuso, muito utilizado no setor moveleiro
e no setor industrial.

Cód:
19920    20G
19921    50G

Emb:
10 un.
10 un.

ADESIVO INSTANTÂNEO 793



COLA SPRAY 500ML/340G 

Emb:
Un.

COLA SPRAY ALTA RESISTÊNCIA
500ML/340G 

COLA DE CONTATO
S/TULOENO 30G BLISTER 

Emb:
24 un.
12 un.
12 un.
04 un.

CASCOLA TRADICIONAL 
SEM TOLUENO 

A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de
contato à base de borracha de policloropreno
desenvolvido para a colagem de vários tipos de
materiais entre si (ex.: madeira-madeira; couro-
couro) ou combinados (ex.: madeira-couro). Fácil de
usar, oferece secagem rápida, boa resistência à
água e excelente resistência inicial.
Indicada para a colagem de laminados decorativos,
pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos
materiais sintéticos em madeiras compensadas,
aglomerados, MDF e diversos substratos.
*Validade: 24 meses

 *Utilizado para colar materiais, como lâminas decorativas, laminados
plásticos, couros, lambris, folha de metal, tecido, papelão e papel 
*Sem toluol
Validade 2 anos 

Emb:
12 un.

É ideal para colagens e reparos de móveis,
encaixes, tacos, montagem de conjuntos de
madeira e aplicações de laminação a frio. 
Excelente adesão a materiais porosos, tais
como concreto, tecido, couro, têxteis,
madeira, papelão e feltro.

Emb:
Un.

Cód:
18540

Emb:
12  un.

Adesivo de contato à base de borracha
sintética, que possui secagem rápida e boa
resistência inicial de colagem. Indicado
para colagem de espumas entre si, contra
tecidos, madeira, tecido em estofados de
auto e tapeçaria. Possui bico com
regulagem da abertura do spray,
selecionar a medida desejada girando o
bico nas posições L, M e H. Não indicado
para colagens que necessitem de
resistência à alta temperatura.

COLA BRANCA UNIVERSAL
Recomendada para colagem de madeira de
baixa a média densidade, laminados
decorativos, papel, papelão, cortiça, couro,
tecidos, materiais porosos em geral e
conserto de móveis. 
Não é recomendada para plásticos e
superfícies metálicas. 
Cola à base d'água que possui excelente
resistência e qualidade. Após a secagem,
apresenta película opaca. 

COLA CONTATO BISNAGA 75G
Características:
Adesivo a base de borracha CR e solventes
orgânicos. Apresenta viscosidade média a
alta, tem ótimo desempenho por possuir
boa pegajosidade inicial e resistência final.
Áreas de aplicação: 
- Calçados; - Couro;
- Borrachas;
- Tecidos;
- EVA;
- Piso Vinílico no setor da construção civil.

COLA P/ MADEIRA COLA PARA MADEIRA 100G 
Produto desenvolvido para colagem de madeira, móveis, compensados e
aglomerados e nos reparos domésticos. 
Sua formulação à base de adesivo acetato de vinila (PVA) é de cor amarelada
e após secagem apresenta um filme transparente.

COLA DE CONTATO
C/ TULOENO
A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de contato à
base de borracha de policloropreno desenvolvido para
a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex.:
madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex.:
madeira-couro). Fácil de usar, oferece secagem rápida,
boa resistência à água e excelente resistência inicial.
Indicada para a colagem de laminados decorativos,
pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos
materiais sintéticos em madeiras compensadas,
aglomerados, MDF e diversos substratos.
*Validade: 18 meses

Cód:
11066   200G
11067   750G
6976     2,8KG

Emb:
24 un.
12 un.
04 un.

COLA CONTATO EXTRA
C/TOLUENO 
Adesivo de alto desempenho que
garante uma colagem rápida e
segura em aplicações com lâminas
decorativas (HLP, madeira e couro)
em chapas de MDF, compensados,
aglomerados e madeira, fitas de
borda, borracha, tecidos, espumas,
metais e pisos (vinílico, carpete e
emborrachado).

COLA CONTATO BISNAGA 75G 

Validade: 18 meses
Adesivo de contato à base de
Policloropreno, possui secagem lenta e
médio tempo em aberto. Apresenta muito
boa resistência de colagem. Indicado para
colagem de lâminas decorativas, lâminas
de madeira, madeiras, nas indústrias de
móveis.

Cód:
10660   500G
10659   1KG

Cód:
13632

Cód:
10661

Emb:
24 un.

Cód:
19687  100G
4740    250G

Emb:
12 un.
12 un.

Cód:
18541

Cód:
8687     200G
8685     750G
8681     2,8KG
18644   14KG

Emb:
24 un.
06 un.
04 un.
Un.

Cód:
11065

Emb:
 12 un.

Cód:
14318

Emb:
12 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

COLA BRANCA EXTRA 1KG 
Poderoso adesivo que, após a secagem, apresenta
uma película transparente, plastificada, isenta de
carga e com alta resistência ao descolamento. A cola
vem pronta para uso, não devendo ser diluída em
água no momento da aplicação.
Desenvolvida para colagem de madeira, móveis,
compensados e aglomerados, laminados plásticos,
papel, papelão, tecidos e materiais porosos em
geral.

Cód:
13597

Emb:
Un.

Cód:
1237   195G
1238   400G
1239   730G
1240   2,8KG
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LUBRIFICANTE P/PUXAMENTO
DE CABOS E FIOS 500ML 

CASCOLA MONTA E FIXA
PL500 360G

Emb:
Un.

CATALISADOR P/COLA 
PLÁSTICA DE 9ML

COLA VEDA TRINCA 
TELHA 380G 
O Veda Trinca da Herr é um mastique com plasticidade
permanente e grande aderência, composto de resinas sintéticas
reforçadas por fibras minerais.1º aplique o Veda Trinca da Herr
nos contornos da fissura do buraco.2º coloque o tecido na
superfície da trinca.3º aplique uma nova camada de veda trinca
sobre o tecido e contornos da trinca.Obs.: tenha certeza que o
lado do tecido foi impregnado com o veda trinca.

Emb:
12 un.

Utilizada para nivelar ou corrigir imperfeições em repintura autmotiva, 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. Reitre somente a
quantidade necessária para fazer o trabalho e fazer a aplicação com o aplicador.
Vem catalisador em bisnaga pasta branca (anjo fez alterações na formula da cola
plastica e precisou alterar o catalisador).

Emb:
12 un.

CASCOLA MONTA E FIXA PL500
85G 
 *Adesivo de agarre inicial extra forte 
*Ideal para colegans em madeira, granito,
concreto, gesso, alvenaria, metais e outros
*Fórmula à base d'água

*Uso interno    
Validade 3 anos 
cor: branca

COLA PLÁSTICA UNIVERSAL
400GR C/CATALISADOR 9G 

COLA VINIL  75G
Colagem e reparo de PVC flexível,como barracas de
camping,piscinas,infláveis(bolas,colchões),lona de caminhão ,entre outras.
Rápida aderência

PASTA LUBRIFICANTE 400G 
A Pasta Lubrificante Pisafix, possui alto poder de
lubrificação, que facilita o encaixe entre peças de uma
instalação hidráulica mesmo com a presença de anel
de vedação, evitando seu ressecamento.

Cód:
9167

Emb:
12 un.

REFIL COLA BASTÃO
Descrição do produto
- Adesivo termoplástico à base de resina e borrachas, para uso em tecidos,
artesanato, madeiras e papéis.
 Obtenha melhores resultados utilizando os aplicadores térmicos WAFT.

 Mantenha longe do alcance de crianças e animais.

Cód:
9210

Cód:
10515

Cód:
17622

Emb:
24 un.

Cód:
7482

Emb:
12 un.

Cód:
17379

Cód:
3412  FINO         7,4X300MM
3408  GROSSO   12X280MM

Emb:
1KG (80 un.)
1KG (38 un.)

Cód:
1907

Emb:
 Un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

CASCOLA EXTRA 30G
S/TOLUENO
Utilizado para colar materiais, como lâminas
decorativas, laminados plásticos, couros,
lambris, folha de metal, tecido, papelão e
papel *Sem toluol
Validade 2 anos 
O tolueno é usado como solvende em colas
e tintas, esse item não tem tolueno. 

Cód:
1236

Emb:
24 un.

Características:
É um gel que evapora em até 48 horas para
puxamento de fios e cabos. Ele não mancha,
não é inflamável e não danifica a superfície do
cabo, promovendo fácil aplicação e trabalhos
limpos, sem deixar resíduos. 

- Produto não inflamável 
- Rápida evaporação com baixo teor de
resíduos.
- Não suja as mãos, paredes e roupas.

SPRAY TIRAKOLA 100ML 

Emb:
Un.

Cód:
19868

O Tekbond Tira Kola é um produto utilizado
para a limpeza e remoção de grudes e manchas,
que foi desenvolvido especialmente para
auxiliar no seu dia a dia.
A base de solventes que não agridem o meio
ambiente, o Tira Kola pode ser utilizado em
diversas tarefas domésticas, como na remoção
de cola de etiquetas, chicletes, piche em lataria
de carros, manchas de caneta, giz de cera e
maquiagem, manchas diversas em roupas,
excesso de tinta em pincéis de pintura entre
outras facilitando a sua rotina.
*Validade: 36 meses

COLA PASTILHA E AZULEJO 
Ecologicamente correta,
proporciona alta adesão e rápido
endurecimento, ao mesmo tempo
em que mantém flexibilidade
suficiente para que as peças não se
destaquem com o passar do tempo
*Validade: 24 meses

Cód:
4735     750G
19688   1,5KG 

Emb:
8 un.
8 un.

Cód:
18981

Emb:
Un.

Utilizado: p/ secagem  resinas
poliester,esmalte sintetico, cola universal
Catalisador para cola plastica universal
serie especial (Conforme Vitor repre da
anjo, pode-se substituir o catalisador do
item 7482 no verão, pois como foi alterado
a formula da cola plastica, esse catalisador
quando usado no inverno pode retardar a
secagem)
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PREG FÁCIL 85G 

ADESIVO VEDA CALHA
ALUMÍNIO 280GR 
É indicado para união e vedação de Calhas,
Rufos, Telhas, Pingadeiras, Galvanizados,
Fibrocimento, entre outros.

Emb:
12 un.

Substitua pregos por esse revolucionário adesivo,
acabe com furos, barulho e marcas na madeira.
Aplicação:
Adere em diversos tipos de substratos como
madeira, metal, alvenaria, reboco, gesso, vidro,
cortiça, tijolo, pedra, granito, azulejo e alguns tipos
de plásticos (PVC, policarbonatos etc.).
*Validade: 18 meses

DUREPOXI MASSA
Solda a frio com praticidade, rapidez e segurança, diversos tipos de
materiais como: metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, mármore e
plásticos, exceto polietileno.
Molda peças artísticas, estatuetas, vasos, ou peças de uso industrial,
como protótipos e modelos. Fixa peças e objetos como: suportes de
vasos, prateleiras, parafusos, porcas e antenas.
Veda imperfeições em diversas superfícies como: cano de ferro, calhas,
ralos e caixa d´água. Reconstrói objetos e cantos quebrados de pias e
escadas. À baixas temperaturas o tempo de secagem é superior a 2
horas.

Cód:
1241    50G
1242  100G

Emb:
12 un.
12 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

Cód:
19432

POXIPOL TRANSPARENTE
16G/14ML
Características:

- Aplicação: 
Conserto de cabos de utensílios,
como facas;
Fixação de ferragens em armários;
Artefatos de cozinha e portas;
Colocação de dobradiças em móveis
de cozinha.

-Apresenta sua máxima resistência
em temperatura ambiente

Cód:
2842

Emb:
Un.

Emb:
Un.

POXIPOL METÁLICO 21G/14ML

Características: 
*Utilizado para consertar, fixas, construir e
vedar

Cód:
2813

Emb:
Un.
Un.

ADESIVO PU 40 
FIX 387GR 
É considerado um adesivo multiuso, pois
adere a diversos tipos de materias com alta
performance como concreto, pedras,
madeiras, mármores, cerâmicas, vidros,
alumínios, ligas metálicas entre outros.

Cód:
19887  BRANCO
19889  CINZA

Emb:
Un.

ADESIVO VEDA CALHA
ALUMÍNIO 280GR 
É indicado para união e vedação de Calhas,
Rufos, Telhas, Pingadeiras, Galvanizados,
Fibrocimento, entre outros.

Cód:
19891

Emb:
Un.

ADESIVO ESPELHO FIX  85GR 

Vidros e espelhos em azulejos e paredes,
vedação de madeira, móveis, superfícies
metálicos e de PVC e elementos pré-
fabricados na construção civil.

Cód:
19894

Emb:
Un.

ADESIVO ESPELHO FIX 389GR 

Vidros e espelhos em azulejos e paredes,
vedação de madeira, móveis, superfícies
metálicos e de PVC e elementos pré-
fabricados na construção civil.

Cód:
19893

Emb:
Un.

ADESIVO VEDA CALHA
INCOLOR 280GR 
É indicado para união e vedação de Calhas,
Rufos, Telhas, Pingadeiras, Galvanizados,
Fibrocimento, entre outros.

Cód:
19892

Emb:
Un.

Cód:
19891

Emb:
Un.

ADESIVO FIX CUBA 380GR 

É amplamente utilizado no mercado de
contrução e decoração, pois adere também a
vários tipos de materiais, como vidro,
cerâmica, madeira, alumínio etc.  Resistência
ao tempo, dura mais de 50 anos.

Cód:
19890

TRAVA PARAFUSO AT120
VERMELHO 10GR 
O Trava Parafusos AT 120 é recomendado
principalmente para travamento de roscas,
parafusos, porcas e prisioneiros de médio e grande
porte que necessitam de alta resistência à
desmontagem. É um adesivo anaeróbico
monocomponente, uma vez aplicado evita a
corrosão, impede vazamentos e o afrouxamento
devido a vibrações do conjunto de fixação.

Cód:
19434

Emb:
 12 un.
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SILICONE ACÉTICO INCOLOR
MULTIUSO 270GR 

SILICONE ACÉTICO 
INCOLOR 50GR 

SILICONE ACÉTICO 
CONSTRUÇÃO INCOLOR 256GR 

Características: selante de poliuretano modificado
indicado para as mais diversas aplicações de
vedações, preenchimentos e reparos da
construção civil. Adere em diferentes superfícies 
 vidro, concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica,
alguns tipos de plásticos e borrachas etc. De
consistência pastosa e com propriedades de não
escorrimento, cura em contato com a umidade
ambiente formando uma borracha resistente e
flexível. Pode ser pintado, lavado e não forma
fungos.

É considerado um silicone de uso
geral, muito utilizado na
construção civil na vedação e
selagem de pias e vasos sanitários,
box em banheiros, portas e
janelas. Possui excelente
resistência aos raios UV e pode ser
aplicado em áreas externas.

Cód:
19878

Emb:
Un.

Cód:
19881

Emb:
Un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

Emb:
12 un.

SILICONE ALTA
TEMPERATURA 
Possui excelente resistência a óleo
de motor e óleos lubrificantes, pode
ser aplicado em tampa de válvulas,
caixas de câmbio, caixas de
engrenagens, tampas de motores
etc. Ideal para ser utilizado como
um substituto de juntas de
retentores, de papel, cortiça e
feltro.

Cód:
19449 PRETO
4738   VERMELHO

SILICONE ACÉTICO CINZA  

O Silicone Acético Cinza muito utilizado na
construção civil para vedação e selagem de
superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e
temperados, azulejos, louças sanitárias, portas e
janelas, box em banheiros etc. Possui excelente
resistência aos raios UV e pode ser aplicado em
áreas externas, como selagem de calhas e rufos.

Cód
19448  50G
19877   280G

Emb:
12 un.
    Un.

É considerado um silicone de uso geral,
muito utilizado na construção civil na
vedação e selagem de pias e vasos
sanitários, box em banheiros, portas e
janelas. Possui excelente resistência aos
raios UV e pode ser aplicado em áreas
externas.

Cód:
19872

Emb:
Un.

SILICONE ACÉTICO
CONSTRUÇÃO INCOLOR 50GR 
É considerado um silicone de uso
geral, muito utilizado na construção
civil na vedação e selagem de pias e
vasos sanitários, box em banheiros,
portas e janelas. Possui excelente
resistência aos raios UV e pode ser
aplicado em áreas externas.

Cód:
19874

Emb:
Un.

SILICONE ACÉTICO BRANCO
280GR 

O Silicone Acético Branco é um adesivo
utilizado na construção civil para vedação
e selagem de superfícies vitrificadas,
alumínio, vidros comuns e temperados,
azulejos, louças sanitárias, portas e
janelas, box em banheiros etc. Possui
excelente resistência aos raios UV e pode
ser aplicado em áreas externas, como
calhas, rufos e junta de pisos.

Cód:
1879        50G
19875   280G

Emb:
Un.
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SELANTE ACRÍLICO BASE
D'ÁGUA INCOLOR 440G 
Características: Selante de base acrílica com
fungicida e algicida, indicado para vedações e
colagens em ambientes internos e externos. Adere
em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso,
drywall, pedra e alvenaria.

Cód:
19422

Emb:
Un.

Emb:
12 un.
12 un.

ADESIVO/SELANTE VEDA
CALHA 270G 
Características: 
*Uso para a construção civil em
vedação de calhas, rufos, telhas,
pingadeiras galvanizadas e suas
emendas, dispensando o uso de
soldas. 
*Na área automotiva pode ser
usado em baús de caminhões, com
a finalidade de calafetagem.
validade 18 meses
270G = 300ML

Cód:
10170  INCOLOR
10169  ALUMÍNIO

SILICONE USO GERAL KISAFIX 
 260G 

Emb:
12 un.
12 un.
12 un.

Indicado para vedação e colagem em áreas
internas e externas. 
Principais aplicações: alumínio e vidro,
louça sanitárias e box, azulejos, mármore,
granito e madeira.

Cód:
18892  NEUTRO
18390  BRANCO
12656  INCOLOR

Emb:
12 un.

SELANTE VEDA
TRINCA 450G 
Veda trincas e fissuras de
acabamentos em portas 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 e box de banheiro e fixação de
vaso sanitário. 
VALIDADE 2 ANOS

Cód:
10663

SELANTE ACRÍLICO BASE
D'AGUA BRANCO 440G 

Características: Selante de base
acrílica com fungicida e algicida,
indicado para vedações e colagens
em ambientes internos e externos.
Adere em madeira, MDF,
compensado, concreto, gesso,
drywall, pedra e alvenaria.

Cód:
15852

Emb:
12 un.



Características:
 *Utilizado para argamassa de cimento e areia
usadas em assentamento de tijolos, pedras e
rebocos em geral

ESPUMA EXPANSIVA
Tudo para sua construção

BONARITE RODARITE

Emb:
Un.

ESPUMA EXPANSIVA
750ML/720GR 

Emb:
Un.

SILICONE ACÉTICO 
PRETO 280GR 
O Silicone Acético Preto é um adesivo selante
utilizado na construção civil para vedação e
selagem de superfícies vitrificadas, alumínio,
vidros comuns e temperados, azulejos,
louças sanitárias, portas e janelas, box em
banheiros etc. Possui excelente resistência
aos raios UV e pode ser aplicado em áreas
externas, como selagem de calhas e rufos.

Características:
Aditivo plastificante para
argamassas de assentamento e
reboco. 
Substitui o cal nas argamassas
para assentamento de tijolos e
revestimentos.  

Cód:
19876

Cód:
1285  1L
3303  5L

Emb:
12 un.
09 un.

Cód:
10062  960ML
10061  5 LITROS

Emb:
12 un.
     Un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

SILICONE ACÉTICO 
INCOLOR  MULTIUSO 50GR 

Cód:
19880

É considerado um silicone de uso geral, muito
utilizado na construção civil na vedação e
selagem de pias e vasos sanitários, box em
banheiros, portas e janelas. Possui excelente
resistência aos raios UV e pode ser aplicado
em áreas externas.

SILICONE NEUTRO USO
GERAL CINZA 280GR 
Pode ser aplicado para a maioria dos
substratos porosos e não porosos, possui
excelente resistência a variações
climáticas como temperatura, chuva e
raios UV.

Cód:
19883

Emb:
Un.

Emb:
Un.

SILICONE NEUTRO USO
GERAL INCOLOR 280GR

O Silicone Neutro Transparente
libera pouco odor.  Pode ser
aplicado para a maioria dos
substratos porosos e não porosos,
possui excelente resistência a
variações climáticas como
temperatura, chuva e raios UV.

Cód:
19885

Emb:
Un.

SILICONE NEUTRO 
USO GERAL BRANCO 280GR 
Pode ser aplicado para a maioria dos
substratos porosos e não porosos,
possui excelente resistência a
variações climáticas como
temperatura, chuva e raios UV.

Cód:
19882

O rendimento da espuma de Pu é calculado pela
quantidade de bolas que podem se formar.
Rendimento: 70 a 75 bolas de espuma de
80mmx70mm depois de seca.
 - ONU1950

Cód:
13400   300ML/190G
13401   500ML/340G
13402   524ML/493G

Emb:
12 un.
12 un.
12 un.

O rendimento da espuma de Pu é
calculado pela quantidade de bolas que
podem se formar.
Rendimento: 115 a 120 bolas de espuma
de 80mmx70mm depois de seca.
ONU1950GREMBII

Cód:
13403

Emb:
6 un.

ESPUMA EXPANSIVA 

Características:
 *Utilizada para a fixação de
batentes de portas e esquadrias
*Isolamento de tubos de água

Cód:
7462      300ML/190G
11398    500ML/480G
12715    500ML/340G

Emb:
12 un.

SILICONE NEUTRO USO
GERAL PRETO 280GR
Pode ser aplicado para a maioria dos
substratos porosos e não porosos, possui
excelente resistência a variações
climáticas como temperatura, chuva e
raios UV.

Cód:
19884

Emb:
Un.

REJUNTE FLEX  1KG 
Rejunte tipo I, indicado para placas cerâmicas.
- Oferece um acabamento liso, com cores uniformes e permanentes, por não
possui areia em sua composição, além de excelente aderência, resistência
mecânica e durabilidade da aplicação. 

Cód:
18763   AREIA
18764   BEGE
18765   BRANCO
18766   CASTANHO
18767   CASTOR
18768   CINZA
18769   CINZA ÁRTICO
18770 ESCURO
19386 GELO
18771 GRAFITE
18772 MARROM
19385 PALHA
18773 PLATINA

Emb:
Un.

Cód:
18774 PRETO
19387 VERDE ARDOSIA

Tudo para sua construção

71www.bonasoldi.com.br



Emb:
12 un.
  4 un.
     Un.
     Un.

Características: resina sintética, de alto
desempenho, que proporciona excelente
aderência das argamassas aos mais
diversos substratos. Confere maior
plasticidade, aumenta a
impermeabilidade e evita a retração das
argamassas. Pode ser usado em áreas
externas e internas ou sujeitas à
umidade.

COMPOUND (CHUMBADOR)
ADESIVO 1KG 

Cód:
4950     900G
12374  3,6KG
11873   18KG

Características: é uma manta líquida, de
base acrílica e aplicação a frio sem
emendas, pronta para uso e moldada no
local. Cobre a estrutura com uma
proteção impermeável e apresenta ótimas
características de elasticidade,
flexibilidade e aderência, tendo uma
grande durabilidade e alta resistência a
intempéries. Proporciona excelente
acabamento, além de refletir os raios
solares, o que reduz parte do calor
absorvido pela estrutura. Dispensa
proteção contra raios solares.

VEDACIT (IMPERMEABILIZANTE)

Características: é uma pintura
impermeável e elástica que protege
as paredes contra fissuras e batidas
de chuva, além de ter alta
durabilidade. Pode ser aplicado
sobre reboco, concreto, fibrocimento
e tingido com corantes líquidos base
água até o limite estabelecido pelo
fabricante de corantes.
Indicado para áreas externas 

VEDAPREN FAST BRANCOVEDAPREN PAREDE 
BRANCO 18KG 

Emb:
12 un.
12 un.

VEDAPREN BRANCO 

Emb:
12 un.

CONVERTEDOR FERRUGEM
É ideal para eliminar a ferrugem e preparar
superfícies para pintura, dispensando a
utilização de outros produtos, como
removedores, fosfatizantes etc. O CF-TF7
elimina a ferrugem e forma uma película que
previne a corrosão, além de facilitar a
aplicação de tintas e vernizes. Pode ser
aplicado em qualquer estrutura ou superfície
de ferro, zinco, cobre e outros metais. O uso
do CF-TF7 elimina totalmente a necessidade
de lixamento e jateamento.

Características:
É uma manta líquida, de base acrílica, secagem ultrarrápida e aplicação a frio
sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Com alto rendimento,
cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas
características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande
durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporciona um excelente
acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor
absorvido pela estrutura.

Cód:
4820   200ML
4821   500ML
4822   1LITRO

Cód:
7927

Emb:
Un.

Cód:
16952    5KG
16953  15KG

Emb:
Un.
Un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

CONVERTEDOR FERRUGEM 
 

Cód:
9120   200ML
9119   500ML

Converte a ferrugem em um fundo (primer),
formando uma camada escura protetora.
Permite a pintura de acabamento
diretamente sobre o mesmo, tornando
desnecessário a remoção da ferrugem.

ADITIVO COMPENSADOR DE
RETRAÇÃO 1KG 
Características: 
Atigo EXPANSOR 
Compensa a retração natural das
argamassas, evitando fissuras. Preenche
totalmente os espaços vazios, o que
facilita a sua aplicação em frestas e locais
confinados.

Cód:
16597

Emb:
6 un.

ALVENARIT 
Pode ser aplicado para a maioria dos
substratos porosos e não porosos,
possui excelente resistência a
variações climáticas como
temperatura, chuva e raios UV.

Cód:
1289       1,0 LITRO
7144       3,6 LITROS
10085      18 LITROS
8311      200 LITROS

Características: é um aditivo impermeabilizante
para concretos e argamassas, que age por
hidrofugação do sistema capilar e permite a
respiração dos materiais, mantendo os ambientes
salubres. 
Resistente e eficaz contra umidade, evita mofo e
bactérias.

Cód:
9415   900ML
1290   3,6L
1291   18L

Emb:
Un.
Un.
Un.

Cód:
11555    1,2KG
7926       4,5KG

Emb:
Un.
Un.

VEDAPREN PRETO 

Características: é uma manta líquida, de base asfalto elastomérico e
aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local.
Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas
características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma
grande durabilidade.

Produto pronto para uso, misturar o produto antes da aplicação,
utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Cód:
11874   1,0L
1287      3,6L
1288       18L

Emb:
4 un.
6 un.
   Un.

Características:
Adesivo estrutural de base epóxi que
apresenta altas resistências em baixas
idades, media fluidez. Oferece ótima
resistência a água, óleo, graxa e meio
agressivo. Pode ser aplicado em
superfícieis úmidas, porém não
echarcadas. 

Cód:
17381

Emb:
6 un.

NEUTROL 3,6L 
Características: é uma tinta asfáltica de grande aderência e alta
resistência química que forma uma película impermeável. É indicado
para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestida com
argamassa em contato com o solo sujeita a águas e aos meios
agressivos. Indicado também para estruturas de madeira e metálicas
não expostas a intempéries. Após a secagem, não deixa cheiro nem
gosto na água e nos alimentos.

Cód:
16015

Emb:
4 un.

BIANCO 

Emb:
Un.
Un.
Un.
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Emb:
Un.
Un.

HIDROASFALTO 

Cód:
1283  3,6KG
1284   18KG

Cód:
16958   3KG
16959 12KG

Emb:
Un.

É similar a asfalto frio 

Composição do produto : Aluminio puro, Polietileno, Rafia.
Isolante Termico de alta eficiencia, uma face de aluminio, elimina o calor
por reflexão da radiação com refletividade igual a 85%, produto
impermeavel, não prolifera fungos e emissividade de 5%, de baixo peso e
espessura , não compromete a estrutura existente. 

ASFALTO DURO 3KG

Emulsão acrílica, pronta para uso e de fácil
aplicação. Após aplicada, forma uma película
branca com excelente acabamento e
estanqueidade. Além de refletir os raios solares
reduz parte do calor absorvido pela estrutura.
Dispensa proteção mecânica e aceita
pigmentação.

Indicado para: pintura protetora e refletiva de
impermeabilizações asfálticas e paredes, utilizado
para impermeabilização de áreas não transitáveis
como lajes, calhas, galpões, cúpulas, marquises e
locais onde não existe trânsito.
O consumo é de 2,5 a 3 kg /m2
Pode usar em telha de fibrocimento 

MANTA ASFÁLTICA POLIESTER
S/ALUMÍNIO 10M² TII

MANTA LÍQUIDA 
DRYKOLAJE 12KG 

MANTA ISOLAMENTO 
TÉRMICO 1,20 LARGURA

Emb:
Un.
Un.

VEDATOP 
Características: é uma argamassa polimérica
semiflexível impermeável, indicada para
vedação e eliminação da umidade. Pode ser
aplicado sobre concreto, blocos cerâmicos e
de concreto, fibrocimento e demais bases
cimentícias. Não é tinta de acabamento, mas
permite que as paredes recebam pintura.

Manta asfáltica impermeabilizante industrializada, feita a base de asfaltos
modificados com polímeros e estruturada com não tecido de filamentos de
poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.
Caracteriza-se pela sua alta resistência à traça a ao rasgamento,
características 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 II tem resistência de 180 newtons.

Cód:
5045

Emb:
Un.

Cód:
5042  51KG 3MM
5041  54KG 4MM

Emb:
Un.
Un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

VEDAPREN FAST CONCRETO

Cód:
16955    5KG
16954  15KG

é uma manta líquida, de base acrílica, secagem ultrarrápida e aplicação a
frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Com alto
rendimento, cobre a estrutura com uma proteção impermeável e
apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência,
tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries.
Proporciona um excelente acabamento, além de refletir os raios solares,
o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura.

KISAFLEX IMPERMEABILIZANTE
ACRÍLICO 18 LITROS
Produto indicado para
impermeabilização de lajes e
marquises onde não ocorra
trânsito. 
Também é utilizado como
impermeabilizante para paredes
de reboco e concreto expostas à
chuva, e repintura. Possui
elasticidade, protegendo e
reduzindo a absorção de água em
superfícies de concreto e alvenaria. 

Cód:
19563

Emb:
Un.

KISAFLEX IMPERMEABILIZANTE
ACRÍLICO 3,6 LITROS
Produto indicado para impermeabilização
de lajes e marquises onde não ocorra
trânsito. 
Também é utilizado como
impermeabilizante para paredes de
reboco e concreto expostas à chuva, e
repintura. Possui elasticidade, protegendo
e reduzindo a absorção de água em
superfícies de concreto e alvenaria.

Cód:
19562

Características:
*Emulsão preta.
*Indicado para impermeabilização de
alicerces e baldrames, proteção de postes
e mourões e pintura protetora em muros
de arrimo e rebocos.
Validade 12 meses.

Cód:
507

Emb:
Un.

Cód:
19504    1 LADO   ALUMANIZADO   25M²
12452    1 LADO   ALUMANIZADO   50M²
12453    2 LADOS ALUMANIZADOS 25M²

Emb:
Un.
Un.
Un.

DRYKO PRIMER ACQUA 
Emulsão asfáltica composta de asfaltos
especiais 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 proporcionando ótima
aderência para o sistema impermeabilizante
de base asfáltica.

Indicado para: diversos substratos como
concreto , metal, alumínio, madeira entre
outros, com a função de melhorar a
aderência na aplicação da manta asfáltica,
recomendado para ambientes confinados.

Cód:
5038  3,6L
5037  18L

Emb:
Un.
Un.

Base dágua 
É similar a asfalto frio
Características: *Indicado para
impermeabilizar calhas, coberturas,
terraços, banheiros, placas
termoacústicas, anti-ruído

PRIMER ECOLÓGICA
P/APLICAÇÃO MANTA
ASFÁLTICA 3KG
Características: *Aplicado em toda
manta c/ alta secagem *Base água *S/
Solvente e não tóxico *utilizado como
pintura para aplicação de mantas
asfálticas servindo como um ligante
entre o substrato e as mesmas. Pode
ser aplicado em superfícies planas ou
inclinadas, telhas de zinco.Também
por suas características serve como
pintura de proteção de madeiras com
contato no solo ou sujeitas a
umidade. *Conforme o substrato e o
campo de aplicação pode variar entre
0,3 a 0,6kg/m2 demão

Cód:
9302

Emb:
Un.

HIDROASFALTO

Emb:
Un.
Un.

Cód:
10058   3,6KG
10057    18KG

Emb:
Un.
Un.
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Manta asfáltica impermeabilizante industrializada feita a base de asfaltos
modificados com polímeros e estruturada com não tecido de filamentos
de poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.
Caracteriza-se pela alta resistência a tração e ao rasgamento,
características que se apresentam de forma homogênea por toda a
manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

Emb:
Un.

ARGAMASSA DRYKOTEC
5500 18KG 

Cód:
5035

Cód:
15524   25KG
15521   35KG
15523   38KG

Argamassa polimérica bi-componente, a base cimento, agregados com
polímeros acrílicos, se caracterizando através do revestimento um
impermeabilizante. 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, banheiros, espelhos
dágua, poços de elevadores, etc.

Indicação:
Indústria (mancais simples, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes
móveis de máquina e pequenas caixas de engranagem) e automóveis
(cubos de roda, juntas estriadas, eixo de cardans, fechadura, pino de
capo).
Função:
Facilita a lubrificação, com excelente resistência à água. Protege contra a
corrosão e resiste à oxidação.
200ML/140G 53X166MM 

GRAXA USO GERAL

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. Possui bissulfeto de molibdênio, seguro em locais onde o
desgaste por vibração é um problema, tais como lubrificação dos roletes e
rótulas flexíveis de tratores, engrenagens excêntricas e acoplamentos.
Recomendada para chassis, juntas esféricas, pino-mestre, juntas universais,
quinta roda, etc.

JIMO DESENGRAXANTE 
AEROSSOL 400ML 

GRAXA BISNAGA UNILIT
P/ROÇADEIRAS 80G 

GRAXA LÍTIO M500 200ML

Emb:
Un.
Un.
Un.

MANTA ASFÁLTICA 
 POLIETILENO S/ALUMÍNIO 10M² 

Características: remove graxa, sujeira, fuligem e óleo das superfícies de
motores, motos, bicicletas, correntes, barcos, pisos de garagens e oficinas,
macacões, aros de magnésio ou de aço, etc. Contém agentes ativos que
proporcionam uma limpeza profunda. Penetra em lugares de difícil acesso,
removendo e dissolvendo depósitos de sujeira.

Cód:
4675

Emb:
36 un.

Cód:
9241

Emb:
12 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

MANTA ASFÁLTICA 51KG PP 
POLIESTER S/ALUMÍNIO
10M² 4MM TIII

Cód:
5043

Manta asfáltica impermeabilizante industrializada, feita a base de asfaltos
modificados com polímeros e estruturada com não tecido de filamentos de
poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.
Caracteriza-se pela sua alta resistência à traçao e ao rasgamento,
características que se apresentam de forma homogênea por toda a manta,
reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

 

FITA ASFÁLTICA AUTOADESIVA
ALUMÍNIO 10M 
Fita multiuso auto aderente, produto composto de asfalto modificado por
polímeros adesivos especiais, têm na parte superior um filme de alumínio
que reflete os raios solares e permite que o produto fique exposto nas
aplicações indicadas.

Cód:
15513    5CM
15514  10CM
15516  15CM
15517  20CM
15518  30CM
15519  45CM
15520  90CM

Emb:
Un.

MANTA ASFÁLTICA 
POLIETILENO C/ALUMÍNIO 10M² 

Manta asfáltica impermeabilizante industrializada a base de asfaltos modificados
com polímeros plastoméricos  e armada com um filme de polietileno de alta
densidade, tendo como acabamento na face exposta um filme de alumínio,
caracterizando- se assim pela reflexão dos raios solares, resistência ao ozônio, bem
como dispensa a execução de proteção mecânica. Além de estanqueidade,
proporciona uma diminuição considerável de temperatura no interior do local
aplicado.

Cód:
15515   25KG
15525   35KG
15522   38KG

Graxa à base de cálcio, insolúvel em água, fabricada com óleo lubrificante de
alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade.
Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões,
automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas, mancais de
deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para trabalhos em
temperaturas não superiores a 80ºC. É também utilizada em indústrias
pesadas, tais como mineração, laminação de aço e metais não ferrosos,
manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

Cód:
11916    90G
11919  500G
11918    1KG

Emb:
12 un.
12 un.
12 un.

Cód:
3009   AZUL
3010   BRANCA
3011   MARROM

Emb:
12 un.
12 un.
12 un.

GRAXA ALTA ADERÊNCIA
M500 200ML/140G 
Indicação:
Áreas e peças que estão sujeitas a elevadas
temperaturas, altas pressões, vibrações ou fortes
pancadas, como na suspensão do carro.
Excelente aderência ao metal e borrachas.
Função:
Lubrifica com alta performance e aderência.

Cód:
2995

Emb:
12 un.

Impermeabilizante com alto teor de resina termoplástica e cimentos com
cargas ativas, formando após a cura, uma camada elástica e flexível, que
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.

GRAXA BRANCA SPRAY 200ML 
Utilizado na lubrificação de mancais, pinos, engrenagens,
rolamentos, correntes, eixos, dobradiças. Cabos, etc. Utilizada
também para proteção de chapas e uniões contra oxigenação.
Adere ás peças e resiste a temperaturas de até 180ºC e não sai na
água, incluindo água do mar. 
VALIDADE 3 ANOS

Cód:
10662

Emb:
12 un.

ARGAMASSA BICOMPONENTE
DRYKOTEC 1100 18KG 

Emb:
Un.

Cód:
5036

Emb:
Un.

Emb:
Un.
Un.
Un.
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REPARADOR DE PNEUS  
S114 150ML/115G 

O H-7 Desengraxante é um produto 100% biodegradável, a base de água,
livre de ácidos ou solventes. Com isso é o produto ideal para usar na
indústria, oficina, restaurante e também em casa.
Basta borrifar o H-7 Desengraxante sobre a sujeira e esfregar com uma
escova ou vassoura. Remover com água ou apenas um pano. 

Emb:
6 un.
6 un.

SILICONE SPRAY
FINALIZADOR 300ML /180G 

Cód:
15381     90G
15380   440G
15382   900G

Cód:
15729   500ML
15731   1 LITRO

Características: *Utilizada para conservar superfícies metálicas e instrumentos
de precisão. Evita corrosão de peças usinadas e combate a maresia

Reparador de Pneus Mundial Prime MP10:
Repara furos, inflando os pneus novamente, para
pneus com ou sem câmara.
Aplicação:
- Repara furos e infla o pneu imediatamente, sem
necessidade de removê-los ou de utilização de
ferramentas. Para todos os pneus com ou sem câmara
de carros de passeio e motos e bicicletas.

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

GRAFITE PÓ SPRAY 200ML/100G GRAFITE PÓ 25G 

REPARADOR DE PNEUS 
400ML/250G

Emb:
6 un.
6 un.

DESENGRAXANTE REFIL

Indicação:
Canaletas de vidros, fechaduras, portões, máquinas, cadeados, portas, trilhos
e mecanismos em geral onde possa reduzir o atrito e o rilhar entre as peças.
Função:
Lubrifica e atua como desengripante, formando uma película de proteção.

Cód:
13455

Emb:
24 un.

Cód:
3013

Emb:
12 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

DESENGRAXANTE SPRAY 

Cód:
15730   500ML
15732   1LITRO

O H-7 Desengraxante é um produto 100% biodegradável, a base de água,
livre de ácidos ou solventes. Com isso é o produto ideal para usar na
indústria, oficina, restaurante e também em casa.
Basta borrifar o H-7 Desengraxante sobre a sujeira e esfregar com uma
escova ou vassoura. Remover com água ou apenas um pano. 

 

VASELINA SPRAY M500
200ML/120G 
Indicação:
Desmoldante para lubrificação em locais com temperatura de até 60° C e
que não exijam alto esforço no trabalho. Indicado para fechaduras, pinos
do capô, pólos de bateria e portas.
Função:
Protege contra oxidação com alto poder de lubrificação.

Cód:
3012

Emb:
12 un.

REMOVEDOR DESENGRAXANTE 
 200ML
Especialmente desenvolvido 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 de
garagem e oficinas, macacões, entre outros.
S111 200ML

Cód:
14880

Anti-crevaison (anti estouro): reparação instantânea. 
Repara furos e enche os pneus com ou sem câmara de ar. (45 libras)
Formulado a base de látex
reparador para pneu de motocicleta e bicicleta 
-ONU1950

Cód:
14881

Emb:
6 un.

Cód:
19079

Emb:
12 un.

GRAFITE PÓ SPRAY 200ML
*Lançamento                
*Características: É um lubrificante seco,
especialmente utilizado em caneletas de vidro,
cadeados, fechaduras, e para materiais em atrito
ou que estejam expostas à atmosferas corrosivas. 
VALIDADE 2 ANOS

Cód:
10657

Emb:
12 un.

Indicação:
Superfícies plásticas, de vinil e de borracha.     
COM AROMA SUAVE DE ERVAS.
Função: Dá brilho e proporciona proteção com economia e facilidade de uso.

LUBRIFICANTE CORRENTES 
SPRAY S102 200ML
- Proporciona a vedação conta pó e não respinga.
- Reduz o atrito metal-metal, causando menos desgaste;
- Deve ser usado na lubrificação e proteção de corrente de
motocicletas, bicicletas, moto serras, implementos agrícolas, Etc.

Cód:
14878

Emb:
12 un.

VASELINA SÓLIDA 

Emb:
12 un.
12 un.
12 un.

Cód:
3008

Emb:
12 un.

Emb:
12 un.
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ÓLEO MULTIMAX SUPER
DIESEL 15W40

ÓLEO POWER MOTOR 
OIL 1 LITRO 

Tudo para sua construção

ÓLEO HIDRAMAX AW 150 1 LITRO 

- ONU1950
Lubrifica, desengripa e tira umidade 

Emb:
12 un.

ÓLEO LUBRIFICANTE UNIMAX
YS 40 1 LITRO

Cód:
15345

Cód:
13437

CONHECIDO COMO OLEO DE MAQUINA

Unix DT é um óleo para motores 2 tempos à gasolina que atende ao nível de
desempenho API TC. Sua aditivação balanceada promove a limpeza das velas e
janelas de descarga, protege o motor contra o desgaste a oxidação e a corrosão,
diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua
vida útil. Possui em sua formulação componentes que diminuem a emissão de
poluentes preservando o meio ambiente. 

Óleo para lubrificação e proteção de correntes de motosserras. Protege contra a
corrosão e o desgaste prematuro. Tem alta adesão às partes movéis, prevenindo
sua expulsão em altas rotações, com ótimo desempenho em uso intenso e
contínuo. Aprovado para corte de pinus e eucalipto. ANP 5683

ÓLEO CORRENTE
MOTOSSERRA 1 LITRO

OLEO 2 TEMPOS UNIX

Emb:
12 un.

DESENGRIPANTE AEROSSOL
300ML/150G

API SJ
Lubrificante monoviscoso recomendado 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. Para complementar a performance possui
aditivos detergente/dispersante.

Cód:
14808

Emb:
12 un.

Cód:
4673  40SL  
4674  50SL

Emb:
12 un.
12 un.

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

DESENGRIPANTE PROTEGE
LUB ORANGE AEROSSOL 250ML

Cód:
10210

O Proteg lub orange é um desengripante com alto poder de desengripar e
mais ação lubrificante. 

WD40 AEROSOL 300ML 
O WD-40 é multiuso, pode ser utilizado em diversas aplicações.
É perfeito para ser utilizado em automóveis, motocicletas, bicicleta,
máquinas agricolas, barcos, oficinas, indústrias, ferramentas de jardinagem
e muito mais.
Elimina rangidos
Expulsa a umidade
Limpa e protege
Solta peças oxidadas
Libera mecanismos travados.

Cód:
11138

Emb:
6 un.

JIMO DESENGRIPANTE 
PENETRIL 400ML
Características: é um produto altamente lubrificante,
possuindo múltiplas aplicações nas áreas automotiva,
esportiva, industrial e doméstica. Utilizado na
prevenção da ferrugem. Lubrifica, desengripa e protege
todos os metais.

Cód:
1728

Óleo tipo AW de alta performance para compressores, sistemas hidráulicos 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 resistente, com
qualidades antidesgaste. Especificação DIN 51524 PARTE HLP. ANP 6020.
Viscosidade ISO VG 150.

Cód:
14807

Emb:
12 un.

Cód:
12962   200ML
12961   500ML
12963   1 LITRO

Emb:
40 un.
40 un.
12 un.

ÓLEO BVO 68 1 LITRO
Óleo de alta performance para uso em bombas de ordenhadeiras e
equipamentos similares. Aditivos contra desgaste prematuro,
corrosão e oxidação. Com agente antiespumante. Compatível com a
maioria das ordenhadeiras. ANP 6209 Viscosidade ISO VG 68.
Cor visual: vermelho 

Cód:
14809

Emb:
12 un.

Óleo lubrificante monoviscoso recomendado para serviços severos em
motores diesel estacionários. Aditivado para controle de desgaste, corrosão e
oxidação e agentes detergentes e dispersantes para controle de resíduos. ANP
16615, classificação API CF, Viscosidades SAE 40.

Óleo lubrificante multiviscoso recomendado para motores diesel
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, melhorador do índice de viscosidade, abaixador
do ponto de fluidez. Sua aditivação balanceada protege o motor
nas mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo
de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças,
garantindo maior vida útil ao motor.
*Óleo mineral

Cód:
15234  1 LITRO
15235  5 LITROS

Emb:
12 un.
12 un.

ÓLEO MULTIUSO 100ML 

Emb:
Un.

Cód:
14806

Emb:
12 un.

Emb:
12 un.
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Elimina pelos, pó e fiapos sem danificar o
tecido. Mantenha suas roupas e tecidos
sempre limpos. Ideal para peças de
vestuário, acabamento após passar roupas,
estofados, tapetes e roupas de cama.
*Validade: 36 meses

Emb:
ASF

Cód:
19871

Emb:
Un.

ROLO ADESIVO TIRA  
PELOS 21 FOLHAS  

ADESIVOS, COLAS, IMPERMEABILIZANTES 
E LUBRIFICANTES

FUNIL PLASTICO P/ÓLEO

Cód:
13930

*Bico flexível 
*Diâmetro: 120mm

78www.bonasoldi.com.br

Aponte a câmera
 e acesse:

www.bonasoldi.com.br


