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Divisão de Produtos para Reparação Automóvel 
 

3M™ Adesivo Estrutural Resistente a Impactos – 07333 

 
1) Números de Peças 

 
3M™ Adesivo Estrutural Resistente a Impactos – PN 07333 
Formato de Seringa Duo-Pak de 200 ml 

 
2) Descrição e utilização 

 
O Adesivo Estrutural Resistente a Impactos 3M™ é um adesivo epóxi bicomponente que 
fornece um tempo de trabalho prolongado, mas de cura rápida com calor. O Adesivo Estrutural 
Resistente a Impactos 3M™ adere muito bem a diversos substratos de metal adequadamente 
preparados, destina-se a aplicações de adesão estrutural, quando especificadas por fabricantes 
de automóveis OEM e é recomendado para todas as juntas soldadas e rebitadas.  

 
Características principais  

• Concebido para utilização em Reparação Profissional de Colisões  
• Desempenho Otimizado de Cisalhamento, Descolagem e Impacto  

• Fórmula Inibidora de Corrosão  
• Química de Alteração de Cor  

• Cura à Temperatura Ambiente / Acelera com Calor  
 

Este produto destina-se a aumentar ou, em casos especificamente identificados pelo OEM, 
substituir soldas/rebites utilizados na fixação de painéis da carroçaria, reforços, membros da 
estrutura, pisos de veículos, etc., sempre que é necessária robustez para aumentar a 
durabilidade ou rigidez do veículo. Este produto NÃO se destina a procedimentos estruturais 
"apenas de união", a menos que especificamente recomendado pelo fabricante do veículo. 
Como este produto tem utilização prevista em "verdadeiras" aplicações de adesão estrutural, a 
respetiva seleção no processo de reparação deve ser estritamente orientada pelo fabricante 
original do veículo. 
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3) Propriedades Físicas e Desempenho do Produto 
 
NOTA: As seguintes informações e dados técnicos, embora representativos do atual 
desempenho, não devem ser utilizados para efeitos de publicação de especificações ou CAE. 

 
 

Recipiente  Seringa Duo-Pak de 200 ml 

Base  Epóxi  Amina  

Densidade (aprox.)  1,14 g/ccm 1,19 g/ccm 

Cor  Esbranquiçado  Prateado  

Sólidos  100%  100%  

Consistência  Líquido Viscoso  Líquido Viscoso  

Relação de Mistura por 
Volume  

200  100  

Viscosidade Mistura  150,000-200,000 centipoise  

Módulo Elástico (ASTM D638)  2,1 GPa  

Alongamento (ASTM D638)  2% - 3%  

Resistência Final à Tração (ASTM D638)  35 MPa  

 
Desempenho do Produto  
Os valores apresentados abaixo referem-se a uma temperatura do ar ambiente e a uma 
temperatura de substrato de 21 °C.  

• Tempo de Trabalho: 60 minutos  

• Tempo de Fixação: 8 horas  

• Tempo de Cura: 24 horas  
 

Resistência ao Cisalhamento por Tração (ISO 4587) 
 

Meio ambiente  Descrição  3M™ IRSA  

Cura à Temperatura 
Ambiente  

24 horas a 23 °C  20,8 MPa  

Exposição ao Frio (C)  Cura RT / 24 horas a -40 °C (Testado a Frio)  25,6 MPa  

Exposição ao Calor (H)  Cura RT / 14 dias a 80 °C (Testado a Quente)  10,5 MPa  

Exposição ao Calor (RT)  Cura RT / 14 dias a 80 °C (Testado após 24 h RT)  20,8 MPa  

Exposição à Humidade  Cura RT / 240 horas a 38 °C e 95% HR (Testado após 
24 h RT)  

20,3 MPa  

Pulverização de Sal 
Neutro  

Cura RT / 480 horas de exposição a Pulverização de 
Sal Neutro (Testado após 24 h RT)  

18,1 MPa  
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Ciclo de Corrosão  Cura RT / Exposição a Corrosão Cíclica (Testado após 
24 h RT)  

20,3 MPa  

Banho em Água (W)  Cura RT / 168 horas de armazenamento em água a 
55 °C (Testado a Molhado)  

19,0 MPa  

Banho em Água (D)  Cura RT / 168 horas de armazenamento em água a 
55 °C (Testado após 24 h RT)  

19,1 MPa  

Resistência à Descolagem (ASTM D1876) 
 

Meio ambiente  Descrição  3M™ IRSA  

Cura à Temperatura 
Ambiente  

24 horas a 23 °C  9,0 N/mm  

Ciclo de Corrosão  Cura RT / Exposição a Corrosão 
Cíclica (Testado após 24 h RT)  

7,7 N/mm  

 
Resistência ao Cisalhamento por Tração (ISO 11343) 
 

Meio ambiente  Descrição  3M™ IRSA  

Cura à Temperatura 
Ambiente  

24 horas a 23 °C  20,8 MPa  

Exposição ao Frio (C)  Cura RT / 4 horas a -20 °C (Testado 
a Frio)  

6,1 J  

Exposição ao Calor 
(H)  

Cura RT / 4 horas a 80 °C (Testado a 
Quente)  

6,5 J  

 
Cura Acelerada a Calor  
NOTA: O tempo de cura pode ser acelerado através da aplicação de calor (máximo de 80 °C 
durante 30 minutos), se aplicado num prazo de 2 horas após a aplicação do adesivo  
 

Plano Representativo de Cura Acelerada a Calor: Resistência ao Cisalhamento por 
Tração (% do máx.): 
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4) Instruções de Utilização 
 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
1. Lave a superfície com sabão e água para remover os contaminantes solúveis em água. Após a 
lavagem com sabão e água, aplique um produto adequado em conformidade as normas de 
COV para a remoção de contaminantes da superfície.  
 
2. Remova toda a ferrugem, primário e tinta das áreas a unir, soldar ou rebitar utilizando um 
Disco de Esmerilagem 3M Grão 80 Roloc™ / Cinta tipo Lima Grosseira Scotch-Brite™ ou um 
disco de tratamento de superfícies; A união deverá ser feita apenas a metal exposto, não 
revestido e sem ferrugem  
 
3. Teste o ajuste de todas as peças, incluindo rebites ou fixações e minimize as folgas grandes 
entre as flanges de forma a assegurar uma união uniforme do adesivo.  
 
4. Remova a peça do veículo.  
 
 Todas as áreas a soldar através de soldadura MIG devem ser revestidas com o Revestimento 
3M™ Weld-Thru II (PN50410), de acordo com as instruções existentes na lata. O adesivo não 
deve ser aplicado nas áreas que serão soldadas através de soldadura MIG.  
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 As áreas a soldar através de soldadura STRSW (soldadura por pontos de resistência do tipo 
compressão) devem ser revestidas com o Adesivo Estrutural Resistente a Impactos 3M™ 
(PN07333) (Ver passo 11). Os revestimentos Weld-Thru não devem ser aplicados nestas áreas.  

 As áreas a rebitar devem ser revestidas com Adesivo Estrutural Resistente a Impactos 3M™ 
(PN07333) (Ver passo 11). Os revestimentos Weld-Thru não devem ser aplicados nestas áreas.  
 
PREPARAÇÃO DO PRODUTO  
5. Coloque o cartucho do adesivo na pistola aplicadora.  
 
6. Retire o anel de retenção e tampa da extremidade do cartucho. Elimine a tampa, mas guarde 
o anel de retenção.  
 
7. Antes de colocar uma boquilha de mistura, "equilibre" o cartucho dispensando um pouco do 
produto, para ter a certeza de que ambos os componentes A e B estão presentes na saída.  
 
8. Coloque uma Boquilha de Mistura 3M™ no cartucho e prenda-a no devido lugar utilizando o 
anel de retenção.  
 
9. Dispense uma pequena quantidade do material através da boquilha de mistura sobre uma 
superfície descartável e elimine-a.  
 
PROCESSO DE REPARAÇÃO GERAL  
10. Aplique um cordão de adesivo em todas as superfícies de metal exposto de ambas as peças 
que pretende unir. Utilizando uma espátula de plástico ou um pincel de aplicação de ácidos, 
espalhe o adesivo de forma a cobrir todas as superfícies de metal exposto. 
 
11. Aplique um cordão de adesivo com 3 mm a 6 mm de diâmetro NUMA peça, no centro do 
rebordo (ou conforme especificado no manual de reparação de colisões do OEM). As flanges 
amplas ou flanges com pequenas folgas poderão requerer um cordão de maiores dimensões. 
Aplique um cordão suficientemente grande para preencher todos os espaços vazios até sair 
pela junta da flange, indicando que a união está totalmente vedada  
 
12. Una as peças através de grampos ou outros dispositivos de fixação com quaisquer fixadores 
mecânicos recomendados pelo OEM.  
 
13. Espalhe o excesso de adesivo de forma a vedar o exterior da junta ao longo de todas as 
extremidades unidas.  
14. Efetue soldadura STRSW (soldadura por pontos de resistência do tipo compressão) nas 
áreas adequadas enquanto o adesivo não está curado. NÃO tente efetuar soldadura MIG 
através do adesivo. Coloque os rebites ou os outros fixadores enquanto o adesivo ainda não 
está curado, normalmente no espaço de 2 horas após a aplicação do adesivo.  
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 CUIDADO: O adesivo pode ser combustível. Mantenha qualquer soldadura MIG a uma 
distância mínima de 50 mm do adesivo. Tal como em qualquer operação de soldadura, 
mantenha o extintor de incêndio adequado ao alcance e esteja atento a qualquer sinal de fumo 
ou chamas.  

 A utilização de soldadura STRSW (soldadura por pontos de resistência do tipo compressão) 
através de adesivo não curado É aceitável.  
 
15. Pulverize as cavidades interiores e quaisquer juntas soldadas com Cera para Cavidades 
3M™.  
 
16. Se as peças forem apenas unidas, os grampos podem ser removidos após 8 horas a uma 
temperatura de 23 °C.  
 Se a temperatura for inferior a 23 °C e/ou se houver tensão na peça/linha de união, as peças 
devem permanecer unidas por grampos durante mais tempo.  
 
O tempo de cura pode ser acelerado através da aplicação de calor (máximo de 80 °C durante 
30 minutos), se aplicado num prazo de 2 horas após a aplicação do adesivo.  
 
17. No caso das peças que utilizem rebites ou STRSW, os grampos podem ser removidos 
imediatamente.   
 
18. Após a aplicação dos acabamentos finais, pulverize as cavidades internas e quaisquer juntas 
soldadas com cera para cavidades 3M™ – (âmbar ou transparente) 1 litro 08911, 08919 - 
Recarregável 10 litros 08921, 08929 ou Aerossol 08921, 08929.  
 

19. Aguarde 24 horas a uma temperatura mínima de 23 °C antes de voltar a colocar o veículo 
em serviço.   
 
NOTA: A cor do Adesivo Estrutural Resistente a Impactos 3M™, PN07333, mudará de 
prateado para roxo, indicando o início do processo de cura. A aplicação excessiva de calor 
poderá reverter o efeito de alteração de cor de roxo para prateado/cinzento.  
 
 
 
 
LIMPEZA  
Antes da cura, o PN07333 pode ser limpo da maioria das superfícies com um produto 
adequado em conformidade com as normas de COV para a remoção de contaminantes da 
superfície. 
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5) Armazenamento 

 
Quando este produto é armazenado nas condições recomendadas nos recipientes originais por 
abrir, o seu prazo de validade deverá ser superior a 12 meses a partir da data de fabrico. 
Armazene à temperatura ambiente. Rode o stock seguindo a regra "primeiro a entrar, primeiro 
a sair".  
Após a utilização, deixe a boquilha de mistura colocada para vedar o cartucho. 

 
6) Segurança 

 
Antes de utilizar este produto, consulte o Rótulo do Produto e a Ficha de Dados de Segurança 
para obter Informações sobre Saúde e Segurança.  
Antes de utilizar o produto, leia as instruções e a ficha de dados de segurança dos materiais. 

 
3M España, S.L., sucursal em Portugal. 
Edifício Office Oriente 
Rua do Mar da China Nº3 - Piso 3 A 
1990-138 Lisboa 
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/  

 

 
 
O Adesivo Estrutural Resistente a Impactos 3M™ (IRSA) foi concebido APENAS PARA 
UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL. 
 


