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BOLETIM TÉCNICO  
TRAVA ROSCA BW A2 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Trava Química Anaeróbica BW A2 polimeriza-se somente na ausência do ar, quando 

montado entre duas superfícies metálicas justapostas – as superfícies não metálicas 

podem requerer o uso de ativador – o excesso permanece líquido sendo facilmente 

removível.

 Têm alta resistência a desmontagem.

 

PRECAUÇÃO/ARMAZENAGEM 

 Armazene o produto em sua embalagem fechada em local seco. Armazenamento 

ideal: 8ºC a 21ºC. Armazenamento abaixo de 8ºC ou acima de 28ºC podem 

prejudicar suas propriedades. Produto removido de sua embalagem podem ser 

contaminado durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem. 

 

APLICAÇÃO 

 As superficies devem estar limpas, secas e isentas de pó, graxas ou óleos. 

Se o material for inativo, ou a velocidade de cura muito lenta, aplicar o 

ativador e deixar secar. 

 Para parafusos passantes, aplicar a quantidade necessária de produto na 

área de montagem da porca e parafuso. 

 Furos cegos, aplicar algumas gotas do produto no fundo da rosca fêmea 

onde será montado o parafuso. 

  Para aplicações de vedação, aplicar um filete de produto em 360º da rosca 

macho, deixando livre o primeiro fio de rosca. A quantidade de produto deve 

ser suficiente para preencher todos os espaços vazios entre as roscas. Para 

roscas de grandes diâmetros aplicar também um filete de produto em todo o 

erímetro da rosca fêmea. 

http://www.brasweld.com.br/


 

 

 

 

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL NÃO CURADO 

 Aparência  Líquido Viscoso 

 Cor  Vermelha 

 Base  Dimetacrílica - Anaeróbica 

 Viscosidade 25°C, cPs  1000 a 1500 

 Ponto de Fulgor,°C  > 100 

 Preenchimento de Folga  Até 0,22 mm 

 Toxicidade  Baixa 

 Tempo de cura  A 25°C: 15 a 20 minutos 
 

 A 93°C:10 minutos 

Vida Útil  12 meses em temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL CURADO 

 Resina  Sólido poliacrilco – plástico rígido 

 Cor  Vermelha 

 Temperatura de Trabalho, °C  - 54 a 150 

 Resistência Dielétrica  3,4 

 Resistência à ruptura  70/110 kg.cm 

 

 

 

 

EMBALAGENS DE VENDA 

 Frascos de 50g  

 


