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DESCRIÇÃO  
O adesivo FULLER  HL-7268 é um Hot Melt termoplástico a base de resinas sintéticas. 
 
PROPRIEDADES 
O adesivo  FULLER HL-7268 é um produto de alta performance indicado para o fechamento de caixas de 
expedição submetidas a temperaturas elevadas de estocagem e transporte. Pode ser utilizado em outros 
substratos, desde que sejam efetuados testes prévios. 
 
EMBALAGEM 
Sacos duplos de kraft/ráfia contendo 25 kg de produto.  
 
ESTOCAGEM 
Recomenda-se estocar em áreas cobertas em temperaturas inferiores a 35 ºC, durante no máximo 1 ano. 
 
ESPECIFICAÇÃO 

Aspecto Pillows ou Pellets 

Cor Âmbar 

Viscosidade Brookfield Thermoset 
(sp 27 / 20 rpm / 177 ºC) 9000 – 1.200 mPa.s 

Ponto de Amolecimento (ASTM E-28) 114 – 120 ºC 
 
APLICAÇÃO 
A faixa de temperatura (150 a 180 ºC) deverá ser verificada para cada caso específico considerando: 
substrato, quantidade de adesivo; temperatura ambiente; equipamento, etc. 
 
PRECAUÇÕES 
Recomenda-se extremo cuidado ao se trabalhar com o Hot Melt fundido, pois o mesmo  em altas 
temperaturas pode ocasionar sérias queimaduras em contato com a pele. Em caso de   acidente imergir, 
imediatamente, a área atingida em água limpa e fria.  
 
 
 
 

 
A H. B. FULLER BRASIL RESERVA-SE O DIREITO DE MODIF ICAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.  

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 

As informações aqui contidas são baseadas em dados coletados que acreditamos serem idôneas e, desde que possam 
ser obtidas em parte por laboratórios independentes ou outros serviços, e não sob nossa supervisão direta.  Não são 
feitas averiguações a respeito da acuracidade, precisão, abrangência ou representatividade. Não garantimos que as 
precauções de segurança e saúde sugeridas sejam adequadas para todas as situações envolvendo o uso e manuseio. 
Nossa  obrigação será a de substituir ou pagar por qualquer material comprovadamente não conforme. Além do custo 
do material fornecido, não assumimos a responsabilidade por perdas de qualquer espécie, sendo que o usuário deverá 
aceitar o produto sem garantias implícitas ou explícitas. A conveniência do produto para um determinado uso deverá 
ser exclusiva do usuário, bem como a responsabilidade em verificar suas características  assumindo  todos os riscos de 
tal verificação. O usuário assumirá todos os riscos e responsabilidades decorrentes do uso. 

 


