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AFIX APLICADOR SILICONE PLÁSTICO 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Propriedades 
 

O Afix Aplicador Silicone Plástico é utilizado para aplicação manual dos silicones em tubo. 

 

Características  Calha e corpo traseiro em plástico; 
 Cor preto. 

 
Dados Técnicos 

 
 

Composição: Calha, êmbolo, gatilho e suporte do gatilho em plástico preto, haste, travas, molas e pinos em aço. 

Capacidade: Tubos de até 400ml 

Dimensão: Comprimento total de 370mm | Calha 200mm 

Peso: 0,400Kg 
 

 

 

Instruções  
de Uso 

 

 
 
Utilização da pistola:  
 
 Pressione a trava (1) para movimentação do êmbolo (2). 
 Pressione o gatilho (3) para encaixe do produto na pistola e 
aplicação.  
 
 
Limpeza: 
 
Enquanto o produto estiver úmido, a limpeza da pistola pode ser feita utilizando-se um pano seco ou 
levemente úmido, ou um solvente desengraxante. Para remoção do produto curado (endurecido) somente 
mecanicamente. 

 
Embalagem Por unidade. Ensacada em plástico individual. 

 

Estocagem Manter o pistola limpa e protegida de impacto com outros materiais. 

 

Segurança 

 

Siga as instruções de manuseio. 
 
Antes qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na 
Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

 
Suporte Técnico 
 

O Departamento Técnico/Comercial ARTECOLA tem experiência prática na utilização dos produtos e 
processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.  
Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 0800 727 5197 (Consultoria Técnica 
Artecola) ou envie um e-mail: consultoria.tecnica@artecola.com.br. 

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em 

resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de 
nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso 
para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, 

portanto, o cliente que estiver interessado em utilizar nossos produtos, deverá testá-los dentro de 
suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser 

feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que 
fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem 
as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais 

atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos. 
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Distribuído por: 
 

 
 
Artecola Indústrias Químicas Ltda 

Rod. RS 239, 5801 
Bairro Zona Industrial 2 

Campo Bom/RS – Brasil 
Telefone: (55)51-3778-5200 
FAX: (55)51-3778-5394 

www.useafix.com – www.artecola.com.br 
 

 
 

 

 


