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1. Nome do Produto 

RESINAS POLIÉSTER  

2. Fabricante / Distribuidor 

 EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 Rua Major Carlo Del Prete, 1789 – bairro Cerâmica  

     CEP 09530-001 - São Caetano do Sul – SP- Brasil - Telefone: (11) 4223-8890             

e-mail: vendas@effectus.com.br,                           Site: www.effectus.com.br.  

3. Descrição do Produto 

 Resina Líquida a base de poliéster / acrílico modificada, desenvolvida 

especificamente para aplicação na fabricação de vidros laminados resistente a 

impacto.  

 Quando combinada com o promotor de adesão (catalisador), a Resina curar-

se-á , mantendo-se transparente, flexível e com excelente adesão ao vidro.  

                                           Limitações 

 O ambiente ou sala de laminação deverá ser controlado a uma temperatura de 

aproximadamente 25° C.  

 O produto é suscetível a altas fontes de calor, podendo se polimerizar mais 

rapidamente. Manter o produto armazenado em local fresco, seco e coberto a 

25° C.  

4. Dados Técnicos 

Cor A.P.H.A. 60 max 

Viscosidade Brookfield @25° 80 - 100 cps 

Gravidade Específica  1,010 - 1.120 

Tempo de Cura 24 horas 3 mm/dia(DIN 50014) 

índice de Refração  1,5180 - 1.5200 

Umidade ppm 300 - 500  

Tempo de Arazenagem  6 meses  

Tempo de Formação Gel  70 - 90 Minutos  

Produto em Conformidade 
NBR 14.697 para o ensaio de impacto 
para vidro de segurança.
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5. Aplicação 

 Vidros laminados em geral. 

 Laminação de diversas espessuras de vidro entre si.   

 Laminação de vidro float com vidro impresso.  

 Vidros laminados coloridos. 

 Vidros laminados com imagens internas, e diversos efeitos especiais.  

 Vidros a Prova de Balas. 

 

6. Disponibilidade e Custo 

 Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente 

para os projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou 

preço contate-nos. 

7. Garantia 

 A Effectus certifica que o produto foi desenvolvido para unir duas ou mais 

lâminas de vidro em geral, e sua garantia é limitada às condições de uso e 

aplicação do produto.  

 

8. Manutenção 

 Não aplicável. 

 

9. Serviços Técnicos 

 Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4223 – 

8890 ou E-mail: vendas@effectus.com.br. 
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