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Desenvolvimento presente em todo o mundo.
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Fundada em 1912, a Illinois Tool Works Inc.

é uma empresa multinacional produtora de 

fixadores, componentes, conjuntos e sistemas, 

todos de tecnologia de ponta. Atualmente, a ITW 

possui um faturamento anual de U$ 18 bilhões, 

além de gerenciar mais de 875 unidades em

54 países e empregar 60.000 pessoas, que 

desenvolvem 5.000 linhas de produtos.

- Faturamento   
anual de U$ 18 
bilhões.

- Mais de 875 
unidades em
54 países



ITW ITW –– ILLINOIS TOOL WORKSILLINOIS TOOL WORKS

Plataformasde negócios

�Test & Measurement and Eletronics
� Automotive OEM
�Polymer & Fluids
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�Polymer & Fluids
�Food Equipment
�Construction Products
�Welding
�Specialty Products
�Industrial Packaging
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ser aderido por MMA

6.  Métodos de aplicação

7.  Nomenclaturas
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4.  Vantagens e limitações 8.  Principais mercados



Adesivos Estruturais

Adesivos estruturais são adesivos  com alto desempenho quanto 
submetidos a altas cargas/esforços. 
Estes adesivos adicionam maior resistência aos produtos que são 
aderidos sendo utilizados na produção dos mais variados produtos, 
como barcos, trens, caminhões, móveis, etc. 
As famílias de adesivos estruturais mais conhecidas são:
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•Acrílicos
•Anaeróbicos
•Cianoacrilatos
•Epóxis
•Hot Melts
•Metacrilatos
•Poliuretanos
•Silanos modificados



TIPO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Hot 
Melts

Preço moderado, 
Bom preenchimento de folga,
União flexível ou rígida,
Rápida fixação

•Resistência,da união
•Molhabilidade,
•Baixa resistência a solventes,
•Resistência  à altas temperaturas,
•As peças devem ser montadas antes
do adesivo esfriar,
•Formação de fio ao aplicar,
•Manuseio,

ADESIVOS - COMPARATIVO
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•Manuseio,
•Equipamento de aplicação
•Automação mais complexa

Silicones •Preço moderado,
•Bom preenchimento de folga,
•Boa adesão a vidros e outros 
substratos,
• Excelente selante para aplicações 
não muito severas (stress/tensão),
•Flexível, Boa resistência à água,
•Boa seleção de cores,
•Boa resistência à temperatura 
(200°C a 260°C)

•Baixa resistência a solventes,
•Vulcanização lenta e  influenciada pela 
umidade,
•Corrosivo (acéticos), 
•Liberação de odor na cura (acético),
•Difícil limpeza (resíduos),
•Automação  (2 componentes)



TIPO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Epóxies •Preço baixo/moderado,
•Bom preenchimento de folga,
•Elevada resistência
•Diversas formulações,
•Boa resistência à temperatura e a 
solventes.

•Contração durante acura,
•Sensível a proporção de mistura,
•Monocomponentes requerem 
refrigeração,
•Tempo muito longo de fixação,
•Tempo de uso curto gera desperdício,
•Equipamento complexo.

Anaeróbicos •Preço moderado, •Baixo preenchimento de folga,

ADESIVOS - COMPARATIVO
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Anaeróbicos •Preço moderado,
•Alta resistência para alguns materiais,
•Cura rápida à temperatura ambiente,
•Boa resistência à solventes,
•Diversas opções de viscosidades,
•Monocomponente,
•Aplicado facilmente direto da 
embalagem,
•Fácil automação.

•Baixo preenchimento de folga,
•Não recomendado para plásticos e 
borrachas,
•Não cura onde o adesivo tiver contato 
com ar,
•Ativador/Primer necessários para 
diversos materiais,
•Resistência temperatura 
•Baixa flexibilidade



TIPO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Cianoacrilatos •Cura rápida à temperatura ambiente,
•Mono componente,
•Excelente adesão com borrachas,
•Boa adesão com metais,
•Alta resistência à tração,
•Aplicado facilmente direto da 
embalagem

•Preço alto,
•Baixo preenchimento de folga,
•Baixa resistência a solventes,
•Baixa resistência à temperatura,
•Manuseio,
•Baixa resistência ao impacto e ao 
descascamento,

ADESIVOS - COMPARATIVO
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Metacrilatos •Preço moderado,
•Ótimo preenchimento de folga,
•Excelente resistência ao impacto e 
boa flexibilidade,
•Alta resistência ao “peeling “e 
cisalhamento,
•Adere diversos tipos de materiais,
•Cura média a rápida,
•Tolerante com superfícies não tão 
limpas,
•Aplicado facilmente direto da 
embalagem,
•Boa flexibilidade em baixas 
temperaturas

•Odor,
•Inflamável
•Reação exotérmica



Adesivos Estruturais

Descrição geral: 

São adesivos bi componentes de alta performance 
que curam à temperatura ambiente  quando 
misturados. 
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misturados. 
Consistem de um adesivo e um ativador, 
geralmente de alta viscosidade (não escorre). 

Estes adesivos são formulados com 
Metilmetacrilatos (MMA) que proporcionam adesão 
estrutural a plásticos, compósitos e metais. 



Por que usar  MMA?

�Excelente adesão plásticos, metais, compósitos
�Alta resistência química
�Alta resistência ao peeling
�Alta resistência ao impacto
�Distribuição uniforme de cargas
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�Distribuição uniforme de cargas
�Variedade de velocidades de cura 
�Fornecido na proporção de mistura
�Tolerante a superfície pouco preparadas
�Adesão combinando diferentes materiais
�Cura em temperatura ambiente



Por que usar MMA?

Eles substituem parafusos, fixações mecânicas, soldagem, montagens e 
outros métodos tradicionais na fabricação de barcos, automóveis, 
caminhões, ônibus, trens, indústria em geral e construção civil.
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O que pode ser aderido por MMA?

Termoplásticos
•ABS, acrílicos, Nylon, Policarbonato, PVC, PET.

Termofixos
•Epóxi, PRFV lado gel ou lado fibra, dos diversos tipos de 
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•Epóxi, PRFV lado gel ou lado fibra, dos diversos tipos de 
fabricação.

Metais
Aço e suas ligas; Aço Inoxidável; Alumínio tratados ou não.

Compósito
Um material feito de dois ou mais componentes  que consiste 
de duas ou mais fases.



O que não pode ser aderido por MMA?

•Polietileno

•Polipropileno

•Teflon
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•Teflon



Métodos de Aplicação
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Métodos de Aplicação
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Tempo em Aberto:
•Tempo total logo após a mistura das partes (adesivo+cat) em que as peças devem 
ser montadas, assegurando-se de que obteve-se uma adequada molhabilidade do 
produto em ambos substratos 

Tempo de Fixação :
•Tempo necessário para o adesivo alcançar resistência suficiente para que as peças 
possam ser manipuladas.

Taxa de Mistura:

Nomenclaturas
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•Proporção na qual as partes (adesivo & catalisador) devem ser misturadas.

Resistência ao Cisalhamento:
•A resistência ao cisalhamento é a capacidade da peça resistir ao esforço de 
cisalhamento.

Alongamento:
•Alongamento elástico máximo permitido pelo adesivo após cura.

Ruptura:
•É a carga de tração por unidade de área da seção transversal original do corpo de 
prova no instante do máximo alongamento.



Principais Mercados - Transporte
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Principais Mercados– Náutico
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Principais Mercados – Indústrias Gerais
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Principais Mercados - Construção
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PERGUNTAS? PERGUNTAS? 
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