COLA E VEDA

Vedante cola flexível com base
PU de aplicação versátil.
Aplicação universal
Grande capacidade e força de adesão
em diferentes materiais e superfícies.
Aprovado para a utilização
em contacto com géneros
alimentícios (Certificação ISEGA)
• Inofensivo para o homem após cura
total
• Adequado para colagens e vedações
em empresas de transformação de
produtos alimentares.

Campos de aplicação
Para diferentes trabalhos de colagem e vedação em superfícies de metal,
superfícies pintadas, madeira, pedra, betão e plástico (poliéster e PVC rígido).
Instruções
As superfícies devem estár limpas, secas, sem pó e desengorduradas.
Nota
O produto não pode entrar em contacto com tintas à base de resina alquídica. Não
é indicado para a vedação de caixilhos de janelas.
A exposição direta à luz solar pode causar amarelecimento. Não indicado para PE,
PP, PTFE, silicone, esferovite e plásticos. Espessura mínima do cordão da cola 3 mm.
Para obter ótimos resultados é imprescindível usar um primário. O produto fresco
pode ser removido com produto de limpeza, Art.-Nr.089010063, o produto seco só
pode ser removido mecanicamente.

Elevada flexibilidade e
capacidade de dilatação.
• Pode ser utilizado na união de
materiais semelhantes ou de
diferentes composições.
• A flexibilidade e capacidade de
dilatação, compensa as expansões
do material.
• Amortece as vibrações e o ruído
Tempo de formação de película
longo.
• Permite a colagem e/ou vedação de
componentes mais exigentes.
• Ideal para superfícies de grandes
dimensões
• Peças coladas podem ser
reposicionadas antes da formação de
película
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Pode ser lixado e pintado
Após a cura total, o produto pode
ser trabalhado mecanicamente e
pintado (realizar sempre testes prévios
para testar a compatibilidade da tinta).
Não corrosivo
Não provoca corrosão quando
aplicado em metal
Praticamente inodoro
Isento de silicone
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência.
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis,
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
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