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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Permatex Rearview Mirror Adhesive é adesivo de uso profissional para espelho retrovisor que reagem para 
colar definitivamente a base do espelho retrovisor ao para-brisa. Não contém CFC e é aprovado pelos 
principais fabricantes automotivos. Não é designado para apoios plásticos. 
 
Permatex Rearview Mirror Adhesive é especialmente indicado para todas as bases de apoio metálicas de 
espelho retrovisor, nacional ou importado. Além de ser fácil de aplicar, possui um tempo de cura rápida 
que possibilita a resistência ao manuseio em segundos e força de montagem em 30 minutos. 

 

BENEFÍCIOS DO PRODUTO 
• Fácil de usar. 
• Cura rápida. 
 

INDICAÇÕES DE USO: 
As aplicações devem ser realizadas idealmente em temperatura entre 10 a 24 °C. Procedimentos realizados 
a menor temperatura terão tempo de cura mais prolongado. 
 
1. Remova a base de apoio do suporte do espelho. 2. Marque a parte externa do para-brisa de maneira a 
identificar o local correto para a aplicação posterior da base de apoio. 3. Com cuidado, raspe o vidro e a 
superfície da base de apoio, para remover qualquer vestígio do adesivo anterior. 4. Abra a toalhinha que 
contém o limpador/ativador puxando ambos os lados da parte superior da embalagem protetora. Dobre a 
embalagem para usar. A toalhinha está aderida à embalagem. 5. Limpe a área marcada na parte interna do 
para-brisa, utilizando a toalhinha que contém o limpador/ativador. Deixe secar por 2 minutos ou até 
completamente seco. Não toque no para-brisa após esse procedimento. 6. Abra a parte superior da bolsa 
de adesivo. Aplique uma gota sob o centro da base de apoio. 7. IMEDIATAMENTE aplique a base de apoio 
ao para-brisa, assegurando-se de que este esteja na posição correta para cima, pressionando-a firmemente 
ao local por um minuto. Deixe assentar por pelo menos 30 minutos 
8. Remova qualquer vestígio de adesivo não curado utilizando um pano umedecido com álcool. 
9. Se a base de apoio for aplicada incorretamente, aplique nova base sobre a original. Não se recomenda 
utilizar a força, calor ou solventes para removê-la. Realize o procedimento em temperatura entre 10° e 
24°C. 
 

DADOS TÍPICOS 

 

Tipo Químico Éster Metacrilato 

Cor / Aparência 
Adesivo Amarelo  
Ativador Verde 

Odor Leve 

Ponto de Fulgor > 94°C 

Temperatura de Trabalho -51°C a 94°C 


