
 

 
FICHA TÉCNICA 

REPARADOR FUROS 

Ref.: 505016 
Formato: 4 remendos + 5 ml 

 
 

Descrição do produto 
 

O Reparador de Furos é um kit especial para o 
preenchimento de furos em câmaras de bicicletas, motas e 
ciclomotores com extrema rapidez, simplicidade e 
segurança. 

 
 

Características técnicas 
 

- Remendos: 
 

  Dimensões  
- 3 remendos redondos 2,3 x 2,3 cm 
- 1 remendo oval 2,6 x 4,4 cm 

Color preto 
 

- Cola: 
 

Aspeto Líquido opaco amarelo 
  com odor característico  

Sólidos 23 – 25 % 
Viscosidade 700 – 900 

 
 

Aplicações 
 

Reparador Furos está especialmente indicado para a 
reparação de: 

 
- Bicicletas de montanha 
- Bicicletas de estrada 
- Motas 
- Sapatilhas desportivas 
- Sapatilhas de montanha 
- Sapatilhas de competição 
- Etc. 

 
 

Modo de utilização 
 

- Preparação das superfícies: 
 

As superfícies a serem reparadas devem estar limpas e 
secas, isentas de qualquer sujidade, como pó ou gordura. 

 
Esfregar a superfície a ser reparada com uma lixa para criar 
rugosidade e melhorar a aderência à cola. 

 
 
 

- Aplicação: 

10 minutos. Aplicar una segunda camada fina de cola. Esperar 
uns minutos até que a cola não faça fios. 
 
Separar a película metálica protetora do remendo e aplicar 
na superfície previamente tratada com a cola. 

 
Pressionar ligeiramente desde o centro em direção às 
bordas e remova o filme plástico transparente que cobre o 
remendo. 

 
Para retirar a película protetora, faça um pequeno corte com 
um x-ato ou similar no centro do remendo, tentando não 
furar e descascar a referida película do centro para as 
bordas. 

 
A superfície está reparada e pronta para a sua utilização. 
A superfície agora está reparada e pronta para a sua 
utilização. 
 

 
Dissolução e Limpeza 

 
O produto em fresco pode ser removido com um pano 
húmido em solvente universal. 

 
Una vez curado o produto, utilizar Paso Elimina Adesivos. 

 
Testar a resistência do suporte mediante prova prévia numa 
área pouco visível. 

 
 

Armazenamento 
 

Armazenar o producto num lugar fresco e seco na sua 
embalagem original fechada a temperaturas entre 5°C e 
25°C. Na sua embalagem original a vida do produto é de 36 
meses. 

 
 

Recomendações de Segurança 
 

Mantenha o produto fora do alcance das crianças. 
 

Inflamável. Manter afastado de fontes de calor. Não fumar. 
 

Irritante. Pode causar reação alérgica na pele e irritação 
ocular grave. 

 
Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de 
dados de segurança do produto correspondente. 

 
Em última instância será responsabilidade do utilizador   
determinar a idoneidade final do produto em qualquer   
tipo de aplicação 

 

Aplicar uma camada fina de cola ao redor do poro ou do 
orifício e deixar o solvente evaporar durante  
 
 
 
 
 
 



 
Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. 
 
Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados 
publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às 
múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus 
próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-
se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias. 
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