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PRODUTOS DESCRIÇÃO DIFERENCIAIS APLICAÇÕES

epHoxaL RAP ex 174

Sistema epóxi semi pastoso de
alta tecnologia desenvolvido para
aplicações em locais onde incidem
altas temperaturas.

Colagem de diversas peças 
técnicas onde exige-se 
desempenho sob alta temperatura.

Sistema de cura em temperatura
ambiete. Desenvolvido para
colagem de peças onde a 
temperatura de trabalho
chega até 130ºC. possui excelente
resistência ao cisalhamento.

epHoxaL RAT 104
Sistema adesivo bi-componente, 
a base de resina epóxi

Sistema adesivo multiuso
desenvolvido para colagem de
diversos tipos de materiais.
Aplicação com cura em
temperatura ambiente 

Desenvolvido especialmente para
colagem de magnetos de alto
falantes. Muito utilizado para 
colagem de vidro-madeira, 
pedra-metal, vidro-vidro, etc
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PRINCIPAIS PRODUTOS

epHoxaL RCC ex 136
Sistema epóxi para colagem de cabos de madeira

epHoxaL RAC ex 10244
Sistema epóxi para colagem de cerdas do pincél

ADESIVOS



Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br

www.ephoxal.com.br  | ephoxal@ephoxal.com.br | vendas@ephoxal.com.br
Rua Autrália, 50 - Parque Industrial Daci - Taboão da Serra - SP | CEP: 06785-400 | (11) 4138-9347

SOLUÇÕES EM ADESIVOS ESTRUTURAIS
ADESIVOS

PRODUTOS DESCRIÇÃO DIFERENCIAIS APLICAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS

epHoxaL RCL ex 102

Sistema epóxi líquido de alta 
tecnologia desenvolvido para 
aplicações em locais onde incidem 
vibrações

Colagem de diversas peças onde
exige-se desempenho em relação
às vibrações naturais do local 
como instalações subterrânea,
instalações próximas ao asfalto, 
entre outras aplicações

Sistema de cura em temperatura 
ambiente. Sua principal 
característica é a flexibilidade.

epHoxaL RCC ex 136 Adesivo para colagem de cabo
de ferramentas

Sistema epóxi, média viscosidade,
boa resistência mecânica e 
química.

Sistema epóxi utilizado  para
colagem de cabos de diversas
ferramentas como martelos e 
marretas.

epHoxaL RAL 60
Sistema de adesivo epóxi de cura
rápida.

Utilizado em aplicações onde
exige-se sistema de cura rápida
em torno de 5 minutos. Ótima
adesão em madeira, metais, 
premix, laminados, etc

Excelente adesão aos diversos
tipos de materiais, resistente a
intempérie, cisalhamento e 
descascamento

epHoxaL RAC ex 10240
Sistema epóxi especialmente 
desenvolvido para colagem de
puas de pentes para teares 

Sistema de cura em temperatura 
ambiente ou levemente aquecida 
a até 60C. Sistema Tixotrópico, ou
seja, sem escorrimento 
desenvolvido para aderir em 
superfícies metálicas.

Cura em temperatura ambiente ou 
levemente aquecida a até 60ºC.
Sua tixotropia garante penetração 
entre as puas e demonstra
excelente aderência ao alumínio 
do perfil e ao aço das puas.

epHoxaL RAL 59
Adesivo para colagem das
de diversos materiais
Cura em 24 Horas

Sistema epóxi de média 
viscosidade com ótima resistência 
mecânica e química.

Utilizado na colagem de 
componentes diversos, esse
sistema tem cura de 24h. 
Possui ótima flexibilidade e 
principalmente versatilidade

epHoxaL RAL ex 10244 Adesivo para colagem de diversos
materiais técnicos.

Desenvolvido especialmente
para colagem das cerdas do
pincel.

Sistema epóxi baixa viscosidade,
média reatividade, resistente a
intempérie, cisalhamento e 
descascamento.
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