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COLA PU ETICS WR 15

Nota:
Inapropriado para colagens em áreas 
onde existe água subterrânea e possa 
existir uma pressão muito grande 
provocada pela água. Não é resistente 
à água e raios UV. Não adere a PE, PP, 
PTFE e silicone.
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Colagem de placas rígidas 
de poliestireno em paredes 
exteriores, assim como em 
situações de isolamento de 
sótãos. 

Características:
•  Boa adesão a betão, tijolo, 

gesso, madeira, metal, vedantes 
betuminosos.

Propriedades:
•  Aplicação rápida e simples.
•  Secagem rápida.
•  Isolamento térmico.
•  Resistência ao envelhecimento.
•  Indeformável.
•  Excelente aderência em muitos 

substratos.
•  Pode ser rebocado e pintado.
•  Preencher irregularidades.

Aplicação:
Agitar energicamente a embalagem 
20 vezes antes de aplicar a cola. Os 
substratos devem estar limpos, sólidos, 
isentos de poeira e gordura.
Aplicar, sobre as placas de isolamento, 
cordões contínuos de 2 a 3cm de 
espessura com, aproximadamente, 
25cm de distância entre cada.
Colocar rapidamente as placas e 
comprimir contra a parede, esfregar 
levemente e proteger para não 
escorregarem. Preencher as juntas das 
placas de isolamento com a cola.

Art.-Nr. 0892 400 6
Qt./Emb. 1/12

Conteúdo 750 ml

Base Poliuretano monocomponente

Cor Amarelo claro

Rendimento na aplicação 12 - 15 m2

Rendimento da lata 40 L / 750 ml

Temperatura mínima de manuseamento +10ºC

Temperatura máxima de manuseamento +30ºC

Resistência mínima -40ºC

Resistência máxima +80ºC (+120ºC a curto prazo)

Formação de película (20ºC / 65% h. r.) 8 - 10 minutos

Cura de 2 cm de espessura após 20 - 30 minutos

Tensão de compressão a 10% (DIN 53421) 5 - 7 N/cm2

Absorção de humidade (DIN 53428) 0,5% Vol. / 24 H

Permeabilidade vapor de água (DIN 53429) 50 - 60 g/m2/dia

Condutividade de calor (DIN 56612) 0,035 W/mK

Classe conforme DIN4102 B3

Validade / Armazenamento 12 meses / 20ºC

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando 
este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. 
Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.


