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Um selante de alta resistência para a conexão de polietileno, 
PVC, fibra de vidro, metais e compostos 

 
 

 
 

 
 

BonDuit™ Conduit Adhesive Emenda Polietileno a: 
 

� Junções de PVC 
� Abóbadas de concreto 
� Junções de transição 
� Dutos de superfície 
� Metais em curva, joelhos 
� Fibra de vidro e conexões compostas 

 
 
BonDuit™ Conduit Adhesive Faz Conexões Resistentes e de Longa Duração 

 
Bonduit™ Adhesive garante conexões a prova de água e ar.  As conexões são de longa 
duração com força de tensão dentro de uma hora.  As conexões são resistentes a 
movimentos e vibrações. 



BonDuit™ Conduit Adhesive é de Fácil Uso e Econômico 
 

BonDuit™ Adhesive não requer treinamento e pouco trabalho.  O tempo total para a 
tarefa é de 5 minutos.  Um kit prático contem todos os materiais para fazer a conexão.  
BonDuit™ garante uma solução a baixo custo comparado a métodos alternativos. 
 
 

Aplicação por Kit 
 

 
 

BonDuit™ Conduit Adhesive Kit Informacão de Embarque 
 

 

  Part # Description 

  

BT-KITG 
Kit contem 2 cartuchos com adesivos, 8 bicos para mistura, uma 
tira de lixa, 8 lenços de limpeza TR-1 e uma ferramenta 
descartável. 

  

BT-KIT 
Kit contem 2 cartuchos com adesivos, 8 bicos para mistura, 1 tira 
de lixa e 8 lenços de limpeza.TR-1  (ferramentas descartáveis não 
incluídas). 

  

BT-KITB6G 
Embalagem maior contem 12 cartuchos com adesivos, 48 bicos 
para mistura, 6 tiras de pano abrasivo, 48 lenços de limpeza TR-1 
e uma ferramenta descartável. 

  

BT-KITB6 
Embalagem maior contem 12 cartuchos com adesivos, 48 bicos 
para mistura, 6 tiras de pano abrasivo e 48 lenços de limpeza TR-
1.  (Ferramenta descartável não incluída). 

  BT-TOOL 1 Ferramenta descartável 
  BT-10NOZZLE 10 Bicos para mistura 

 
Copyright  2003-2004.  American Polywater Corporation.  All Rights Reserved 
 
 
AVISO IMPORTANTE: Aviso importante: as declarações aqui contidas foram afirmadas em boa fé e 
baseadas  em testes e observações os quais acreditamos serem confiáveis. Não obstantes não se 
garante a abrangência e a precisão da informação. Antes do seu emprego, o consumidor final deve fazer 
todas as avaliações que se fizerem necessárias para determinar se o produto é compatível com o uso ao 
qual se destina. O consumidor assume todos os riscos e responsabilidades com relação ao seu uso. 
 
As declarações aqui contidas são feitas em lugar de total garantia, seja expressa ou implícita incluindo, 
mas não limitando às garantias implícitas de comercialidade e habilidade para qualquer propósito 
particular, a empresa se recusa expressamente através do presente de ditas garantias. A única obrigação 
aceita pela American Polywater Corporation será a de substituir a quantidade do produto depois de 
comprovado o seu defeito. Com a exceção da substituição do produto, a American Polywater não 
assumirá a responsabilidade de perda, lesão de danos, sejam diretos e indiretos, que surjam do uso ou de 
não haver usado devidamente os produtos sem consideração alguma a teoria jurídica que se possa 
acertar. Tampouco é possível alterar o anteriormente citado mediante um acordo escrito dos responsáveis 
pela American Polywater Corporation 
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P.O. Box 53 
Stillwater, MN 

55082 
U.S.A 

 
 

intl@polywater.com (e-mail)     1-651-430-2270 
www.polywater.com (URL)             fax  1-651-430-3634 
 

Tamanho do duto Comprimento 
da conexão 

Profundidade 
de inserção 

Aplicações por 
kit BT 

1-¼  polegadas 2  polegadas 1  polegadas 30 – 40 
1-½  polegadas 2  polegadas 1  polegadas 25 – 35 

2  polegadas 3  polegadas 1-½  polegadas 20 – 30 
2-½  polegadas 3  polegadas 1-½  polegadas 15 – 25 

3  polegadas 4  polegadas 2  polegadas 12 – 18 
4  polegadas 6  polegadas 3  polegadas 8 – 12 
6  polegadas 6  polegadas 3  polegadas 3 – 6 


