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Descrição do 

Produto 

 
3M™ VHB™ Envidraçamento Estrutural é uma fita dupla face com tecnologia 3M de 

espuma acrílica de alta performance com adesivo acrílico sensível a pressão e de alto 

desempenho.  Ela é utilizada para fixar vidros em esquadrias de alumínio em sistemas de 

fachadas, janelas e portas do tipo Structural Glazing.  Histórico de alto desempenho de 
aplicação desde 1990 e comprovação técnica por ensaios resultando excelente durabilidade, 

resistência aos raios UV e temperatura.  

 

 

Requisitos 

da Aplicação 

 

 
Projetos com 3M™VHB™ Envidraçamento Estrutural devem todos serem avaliados 
individualmente como projetos específicos. O especialista técnico 3M avalia e especifica as 

condições ideais de uso, baseando-se em cálculos de desempenho e análise de cada sistema  

para cada projeto. 

    

 

 

 

 

Construção do 

Produto 

 

  3M™VHB™ 4972 3M™VHB™ 4972-35UN 

 Adesivo: Acrílico Alto Desempenho Acrílico Alto Desempenho 

 Espuma: Espuma acrílica firme  

célula fechada 

Espuma acrílica conformável célula 

fechada 

 Espessura: 2.0 mm 3.5 mm 

 Tolerância: +/-  8% +/-  4% 

 Densidade: 0.700 g/cm³ 0.670 g/cm³ 

 Cor: Cinza, Branca, Preta Cinza Claro 

 Liner: Filme polietileno verde com 

impressão 3M™ VHB™4972 

Filme polietileno verde com 

impressão 3M™ VHB™4972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos Junho/2016 
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____________________________________________________________________________ 

Propriedades 

Físicas Típicas e 

Características 

de Performance 

 

 

 

Nota: As informações e dados técnicos subsequentes devem ser considerados 

somente representativos e não devem ser usados para especificações. 

 

 
 3M™VHB™ 4972        3M™VHB™ 4972-35UN 

Adesão ao aço após 20min: 

(kgf/12,7mm)  

Mínimo 1.8 Mínimo 2.0 

Adesão ao aço após 72hs: 

(kgf/12,7mm) 

(stainless steel, ASTM D 3330) 

Mínimo 3.9 Mínimo 4.0 

Resistência a Tração  (kgf/in²) 

(aluminium T-block, ASTM D 897) 

Mínimo 31 Mínimo 19 

Rasgamento (kgf/cm) Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 

Cisalhamento (shear) 

estático 70°C com 500g 

 

10.000 min. 

 

10.000 min. 

estático 93°C com 250g 10.000 min. 10.000 min. 

(stainless steel, ASTM D 3654)   

Resistência a solventes Excelente Excelente 

Resistência U.V. Excelente Excelente 

Resistência a temperatura 

(minutos, horas) 

(dias, semanas) 

 

 

149°C 

93°C 

 

149°C 

93°C 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Diretrizes  

de Cálculo 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Para o cálculo da área de fita necessária, as seguintes diretrizes podem ser utilizadas.  

Certifique-se de que o projeto tenha sido revisado e aprovado pelo especialista técnico 3M. 

 

Resistência às cargas solicitadas 
______________________________________________________________________ 

Cargas dinâmicas:   (peso morto suportado) 
Para tração dinâmica ou cargas de cisalhamento (tal como cargas de vento), uma 
resistência de projeto de 12 psi (85 kPa) ou 7 psi (50 kPa) é usado para os 
produtos 3M. Esta resistência de projeto fornece um fator de segurança de pelo 
menos 5 e foi criada a partir de testes de propriedade do próprio material, bem 
como testes de carga dinâmica ASTM para aplicações de envidraçamento 
estrutural. 
______________________________________________________________________ 

Cargas estáticas:  (peso morto não suportado) 

 Para tração estática ou cargas de cisalhamento (tais como cargas de peso mortas 
e outras cargas de longo prazo), a resistência de projeto de 2 psi (15 kPa) é usado 
para produto 3M (0.5kg em 3.22cm² a 70°C). Este cálculo deve ser usado para 
suportar as cargas estáticas. Esta diretriz fornece um fator de segurança de pelo 
menos 4. 
 

*Importante:  carga estática e cálculos de carga dinâmica deve ser realizada em 

aplicações de envidraçamento estrutural com peso morto não suportado. O cálculo 
resultante na largura da fita mais larga deve ser usada como a largura da fita apropriado 

para a aplicação. 
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_________________________________________________________________________________ 

Diretrizes de 

Aplicação 

 

 

 
Cada aplicação de fita será avaliada com base em um projeto específico. Diretrizes de 

aplicação serão baseadas em resultados de testes de aderência gerados pela área técnica 

3M . Essas diretrizes de aplicação específicas do projeto serão fornecidos ao cliente e 
deve ser seguido durante o processo de colagem de vidro. Listados abaixo estão 

algumas orientações de aplicação típica para um projeto com produto 3M. No entanto, 

estes não substituem as orientações específicas da aplicação de projeto fornecidas pelo 

especialista técnico 3M. 
 

Para a máxima resistência, todas as superfícies dos  substratos envolvidos no processo 

devem ser cuidadosamente limpos com álcool isopropílico (IPA) para remover os 
contaminantes.  

As superfícies de vidro devem ser tratadas com uma solução de silano antes da 

aplicação de fita 3M.  
As superfícies dos perfis de alumínio podem exigir preparação adicional que será 

determinada em uma base de projeto específico pelo especialista técnico 3M. 

 

A aplicação de fita ideal é realizado quando a temperatura está entre 21 e 38°C.  
Superfícies que estejam a temperaturas abaixo de 15°C podem diminuir a força de 

adesão inicial, no entanto não interferindo no desempenho final da união. Entre em 

contato com a 3M para mais informações de como proceder nestes casos. 
 

A força de adesão entre adesivo e  substrato é dependente da quantidade de contato 

adesivo-superfície desenvolvida. A pressão de aplicação desenvolve um melhor contato 
adesivo e ajuda a melhorar a resistência da união. Geralmente, isto significa que a fita 

deve receber, pelo menos, um pressionamento de 15 psi (100 kPa). 

 

Após a aplicação, a força de adesão aumenta à medida que o adesivo flui sobre a 
superfície. À temperatura ambiente, aproximadamente 50% da resistência final será 

alcançado em 10-20 minutos após a aplicação da pressão; de 90% após 24 horas e 

100% após 72 horas. A utilização de calor ou um primer pode acelerar a taxa de 
velocidade desta força de adesão. Entre em contato com a área técnica 3M para mais 

informações. 
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Validade do 

Produto 

 

O produto mantém suas propriedades e desempenho por 24 meses a partir da data de 

fabricação, desde que armazenados em sua embalagem original à temperaturas entre 20 

a 30°C e 50% de umidade relativa. 
 

 

 
 

 

Nota 

Importante 

 

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste documento 
são baseadas em testes ou experiência que a 3M acredita serem confiáveis. No entanto, 

muitos fatores além do controle da 3M podem afetar o uso e o desempenho de um 

produto 3M em uma determinada aplicação, incluindo as condições em que os produtos 
são utilizados e do tempo e condições ambientais em que se espera que o produto 

funcione. Uma vez que estes fatores são exclusivamente do conhecimento e controle do 

usuário, é essencial que o usuário avalie o produto 3M para determinar se ele se encaixa 

para uma finalidade específica e adequada ao método de aplicação do usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3M                                              Fale com a 3M:                                         Informações: 

IATD                                                                0800-0132333                                           Consulte a Área Técnica 3M 

3M do Brasil Ltda.                                                                                                                       Cel:   (0xx47) 9107.9753  

Via Anhanguera km 110,                                                                                                             Fone: (0xx19) 3838.6979 

CX Postal 123, Campinas SP 

13001 - 970 
 


