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 Multi-materiais

 Grande resistência ao exterior

COLA E VEDA ESPECIAL BASEADO NA TECNOLOGIA FLEXTEC

Recomendado para todo o tipo de colagens e vedações elásticas sobre a maioria
dos materiais de construção. Depois de endurecido obtêm-se uniões elásticas
e sem contracções, com grandes propriedades mecânicas e excelente adesão.

SP 101

Propriedades

 Grande poder de colagem associado a alta flexibilidade
 Excelente adesão à maioria dos materiais de construção
 Aplicável também sobre superfícies húmidas
 Pintável depois de endurecido
 Resistente à temperatura, água, radiações solares
 Fácil aplicação mesmo a baixas temperaturas
 Sem solventes nem isocianatos

Suportes

 Vidro
 Cerâmica
 Superfícies vitrificadas
 Mármore, granito, pedra
 Ferro, galvanizados, inox
 Cimento, fibrocimento
 Metais em geral
 Espelhos

 Betão, betão celular
 Alumínio lacado e anodizado
 PVC rígido, policarbonato
 Aglomerado, melamina
 Telhas, tijolo
 Madeira e estratificados
 Poliéster-fibra de vidro

Campo de Aplicação

 Juntas de dilatação, juntas transitáveis, juntas pintáveis  Vedação em caixilharia de alumínio, PVC
e madeira  Juntas em estruturas metálicas  Juntas em geral  Colagem de metais  Colagem de cerâmica
e vidro  Colagem de rodapés, perfis, lambris, degraus, azulejos  Colagem de painéis de madeira
e estratificados  Colagem de elementos de PVC  Condutas de ar condicionado, aquecimento e ventilação
Colagens e vedações entre os materiais especificados  Espelhos
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Preparação da Superfície

 As superfícies a unir devem estar limpas e isentas de pó, gorduras
e sujidade.
 No caso de juntas, estas devem ser projectadas de modo a

acompanhar a capacidade de movimento do vedante. Em geral, a
largura mínima deve ser 5 mm. Para juntas inferiores a 10 mm de
largura, a relação largura/profundidade deve ser de 1/1. Para juntas
acima de 10 mm de largura, a relação largura/profundidade deve
ser de 2/1.

Em juntas:
 Cortar a ponta do cartucho e o bico de acordo com a abertura

desejada. Introduzir o mastique na pistola manual ou pneumática
standard e iniciar a aplicação evitando a formação de bolhas.
Assegurar um bom contacto entre o mastique e os bordos da junta.
Caso necessário, alisar com água com sabão antes da formação
de pele.

Em colagem:
 Aplicar o produto sobre a peça a fixar em tiras ou pontos.

Ajustar o material sobre a superfície onde se pretende colar, exercendo
pressão. No caso de colagens de grandes superfícies não absorventes,
recomenda-se a aplicação por pontos, distanciados alguns centímetros
uns dos outros. Na colagem de peças pesadas em aplicações verticais
poderá ser necessário fixar as peças com fita adesiva ou calços.

 Consistência:
 Temperatura de aplicação:
 Densidade:
 Formação de pele:
 Perda de tack:
 Velocidade de cura (23ºC, 50% H.R.):

Pasta tixotrópica
5 a 35 ºC
Aprox. 1.37 g/cm3
Aprox. 40 minutos
Aprox. 45 minuntos
2-3 mm/dia

Do produto antes de polimerizar:

 Odor:
 Dureza Shore A:
 Módulo a 100% Alongamento:
 Módulo na ruptura:
 Alongamento na ruptura:
 Recuperação elástica:
 Capacidade de movimento da junta:
 Resistência térmica:

Sem odor
Aprox. 53
Aprox. 1.10 N/mm2 (NF-P85507)
Aprox. 1.60 N/mm2 (NF-P85507)
Aprox. 300% (NF-P85507)
Aprox. 90% (NF-P85506)
Até 12.5%
-30 a +90ºC

Do produto após polimerização:

Cola e veda elástico baseado na tecnologia Flextec , que endurece
em contacto com a humidade ambiental.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

Pistola manual ou pneumática
standard

JUNTAS NA CONSTRUÇÃO

SP 101

600ml

m

300ml

TEMPO DE SECAGEM OU ENDURECIMENTO

INTERIORES / EXTERIORES

Em fresco: White spirit
Em seco: Sista Solyplast
Removedor de Silicone

2-3mm / 24horas

Interiores e exteriores,
Superfícies húmidas

COR

Branco, Cinza, Castanho, Preto

FORMATOS

Cartucho de 300 ml
Salsicha de 600 ml

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Profundidade
junta (mm)

Largura junta (mm)

5
10
15
20

5
12
6*

4*

3*

10
6
3
2*

1,5*

15
4
2

1,3
1*

20
3

1,5
1

0,75

Nº de metros de junta p/ cartucho de 300 ml:

Para Juntas triangulares multiplicar por 2
* Não recomendável

Características Técnicas

Modo de Emprego
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 Totalmente transparente

 Fácil de aplicar

 Sem solventes

COLA E VEDA INVISÍVEL

Cola e veda especial baseado na tecnologia Flextec, que endurece em contacto
com a humidade ambiental.

SP TRANS

Propriedades

 Transparente
 Grande aderência em múltiplos suportes
 Elevado modulo de elasticidade
 Aplicável mesmo sobre superfícies húmidas
 Sem substancias perigosas
 Pode ser pintado depois de seco

Suportes

 Compatibilidade multisuporte:
vidro, cerâmica, aço
galvanizado, aço inoxidável,
alumínio anodizado, ferro,
latão, cobre, metais pintados(*),
tijolo, telhas, betão, placas
de gesso cartonado, poliéster-
fibra de vidro, aglomerado –
DM, madeira, melamina,

plásticos(*), etc.
Não adere a PE(Polietileno),
PMMA(metacrilato),
PP(polipropileno),
PTFE(Teflón®).
(*) É recomendável proceder a um teste
prévio devido à grande variedade de
suportes existentes.

Campo de Aplicação

 É recomendado para:
 Vedar: Caixilharia de alumínio, metálica ou madeira, acabamentos em móveis, acessórios de casa de

banho, tabiques, uniões entre vidros, remates e juntas de acabamento em geral.
 Fixar: Vidros, rodapés, lambris, parapeitos, elementos em sanitários, coberturas envidraçadas, degraus,

etc.
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Preparação do Suporte

 Os suportes devem estar limpos e isentos de poeiras, gorduras,
óleo ou qualquer resto de contaminantes que possam afectar a
aderência.
 Os suportes devem estar firmes e as tintas devem apresentar

aderência perfeita.
 A cura do produto requer humidade ambiental.

Vedar
 Proteger os limites da junta.
 Preencher a junta por completo evitando a formação de bolhas.
 Remover o excesso com uma espátula e alisar imediatamente com

água e sabão.
Colar
 Aplicar o produto em tiras verticais, afastadas cerca de 10 cm.
 Exercer pressão sobre as peças a unir, evitando a sobreposição

das tiras de produto.
 Assegurar ventilação posterior (folga mínima 1 mm.).
 Se necessário, apoiar os suportes durante a cura do produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

Pistola manual ou pneumática
standard

JUNTAS NA CONSTRUÇÃO

SP TRANS

m

TEMPO DE SECAGEM OU ENDURECIMENTO

INTERIORES / EXTERIORES

Em fresco: White spirit
Em seco: Sista Solyplast
Removedor de Silicone

2-3mm / 24horas

Interiores e exteriores,
Superfícies húmidas

FORMATOS

Cartucho de 300ml

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Profundidade
junta (mm)

Largura junta (mm)

5
10
15
20

5
12
6*

4*

3*

10
6
3
2*

1,5*

15
4
2

1,3
1*

20
3

1,5
1

0,75

Nº de metros de junta p/ cartucho de 300 ml:

Para Juntas triangulares multiplicar por 2
* Não recomendável

300ml

Características Técnicas

Modo de Emprego

 Odor:
 Deslizamento:
 Densidade:
 Extrusão:
 Formação de pele/perda de tack:
 Velocidade de cura:

 Dureza Shore A:
 Resistência térmica:

 Temperatura de aplicação:

Álcool
Nulo
Aprox. 1.05 g/ml
Aprox. 350 g/min.
40 min. (23ºC/50% H.R.)
2-3mm em 24 h.
(23ºC/50% H.R.)
45
Desde -30ºC até 80ºC,
100ºC, pontual)
Entre 10ºC e 40ºC

 Módulo de elasticidade a 50%:
 Força Tensão máxima:
 Alongamento na ruptura:
 Força aderência:

Propriedades como cola:

0,80 N/mm2

13,0 Kg/cm2

200%
Entre 10 e 12 Kg/cm2
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 Aplicável sobre os diferentes
suportes utilizados em fachadas
ventiladas: Painéis compósitos
com revestimento de
alumínio, painéis de
fibrocimento, madeira,
cerâmica ou pedra natural,
etc.
 Estruturas mecanicamente

ancoradas à fachada, como
ripas de alumínio extrudido

ou de madeira.
 Suportes como madeira,

betão ou cimento, gesso
cartonado prensado, etc.
Nota: Devido à grande
variedade de acabamentos e
revestimentos, recomenda-
se a utilização do primário
Sista Solyplast
Primário Flextec.

 Grande poder de aderência

 Conformidade com a futura Aprovação
   Técnica Europeia

ADESIVO ELÁSTICO PARA FACHADAS VENTILADAS

Sistema especialmente recomendado para a colagem elástica de painéis em
fachadas ventiladas, consistindo numa cola elástica baseada na tecnologia
Flextec (Henkel), com um primário universal e uma fita auto-adesiva de
dupla face.

SP 301 Fachadas

Propriedades

 Diminui as tensões na fachada ventilada
 Evita a acumulação de fortes tensões pontuais

no painel
 Absorve e distribui os diferentes movimentos

produzidos nos painéis
 Durabilidade e resistência
 Resistência à intempérie
 Resistência à fadiga mecânica, em ciclos de

tensão/compressão
 Grande poder de aderência
 Facilidade de aplicação
 Isento de substâncias perigosas

Suportes

Campo de Aplicação

Trabalhos em fachadas ventiladas utilizando diferentes métodos de fixação:
 Fixação directa de painéis leves sobre subestruturas;  União em oficina de módulos para fachadas ventiladas;
 Utilização conjunta com sistemas de fixação mecânica de painéis  Colocação de painéis e revestimentos interiores

e exteriores  Não é recomendado para fachadas estruturais nem para painéis de vidro
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Modo de Emprego

Preparação da Superfície

 As ripas e os painéis devem estar perfeitamente limpos e secos.
Passar um pano limpo embebido em álcool e, em seguida, secar
com outro pano limpo e seco antes de ocorrer a completa evaporação
do solvente.
 Uma vez limpos, aplicar o primário Sista-Solyplast Primário Fletex

com a ajuda de um pincel, rolo ou pulverização, nas ripas e nos painéis
(apenas na zona onde posteriormente se aplicará a cola). Deixar secar
no mínimo 10-15 minutos.

Colocação da fita de dupla face:
 Depois do primário secar, colocar a fita dupla face sobre as ripas

fixas à parede de forma a suportar o peso do painel durante o
processo de cura da cola e delimitar a espessura de cola necessária.
 Remover o papel protector de uma das faces da fita e pressionar

sobre a ripa. Nas ripas dos extremos, colocar a tira de fita de modo
a que a extremidade do painel assente sobre a mesma. Nas ripas
intermédias, colocar uma única tira próxima de um dos extremos
da ripa.
 Aplicar a cola na ripa, paralelamente à fita de dupla face. Nas

ripas dos extremos, aplicar dois cordões, um para cada painel, nas
zonas exteriores da ripa.

Posicionamento dos painéis:
 Remover a película protectora da fita e colocar o painel na sua

posição. A colocação do painel deve realizar-se dentro de 10 minutos
após a aplicação da cola.
 Exercer uma forte pressão sobre o painel, evitando deformá-lo.

Uma vez pressionado não poderão efectuar-se mais correcções na
posição do painel.

 Base:
 Densidade:
 Formação de pele:
 Velocidade de cura:
 Dureza Shore A:
 Recuperação elástica:
 Resistência térmica:

Tecnologia Flextec
Aprox. 1,36 g/ml
Aprox. 40 min.
2-3 mm/24 horas
Aprox. 53
Aprox. 90% (ISO 7389)
30ºC a 90ºC

Sista-Solyplast SP-301-Cola Elástica:

 Cor:
 Densidade
 Espessura camada aconselhada:
 Tempo de secagem:
 Temperatura de aplicação:

Sista-Solyplast Primário Flextec:

Preto
Aprox. 0,98 g/cm3

50 micras (húmido)
Mínimo 10 minutos ( DIN 50014)
De 15ºC a 25ºC

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

Adesivo: Pistola
Primário: Pincel

JUNTAS NA CONSTRUÇÃO

SP 301 Fachadas

m

TEMPO DE SECAGEM OU ENDURECIMENTO

INTERIORES / EXTERIORES

Em fresco: White spirit
Em seco: Sista Solyplast
Removedor de Silicone

Adesivo: 2- 3mm / 24horas
(23ºC e 50% H.R.)

Interiores e exteriores

COR

Adesivo:Branco
Primário:Preto

FORMATOS

Cola:
Cartucho de 300ml / Salsicha de
600ml
Primário:
Garrafas de 500ml
Fita Dupla Face:
Rolos de 20m

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Definido em função do
projecto em questão

Características Técnicas

 Medidas (Espessura x Largura):

Sista-Solyplast Fita Dupla Face:

3mm x 12 mm
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 Facilidade de aplicação a qualquer temperatura

 Pintável depois de endurecido

 Apropriado para juntas pintáveis e transitáveis

 Cartucho de plástico não deformável

COLA E VEDA UNIVERSAL.

Especialmente formulado para vedação de todo o tipo de juntas
de estanquecidade e de ligação, juntas transitáveis
e juntas submetidas a elevados esforços.

Propriedades

 Vedante universal de endurecimento rápido.
 Sem odor.
 Resistente à água e aos produtos de limpeza.
 Excelente resistência ao envelhecimento, retracção,

formação de fissuras e descoloração.
 Excelente adaptação ao movimento da junta.
 Não ataca os suportes.
 Maior validade: 12 meses

Poliuretano Nova Geração

Suportes

 Vidro
 Cerâmica
 Superfícies vitrificadas
 Mármore, granito, pedra
 Ferro, galvanizados, metais

  em geral

 Cimento, fibrocimento
 Metais pintados
 Betão, betão celular
 Alumínio lacado e anodizado
 Madeira e estratificados
 Poliéster-fibra de vidro

Campo de Aplicação

Na construção:
 Juntas em pavimentos transitáveis  Fixação de madeira à alvenaria  Juntas em estruturas e coberturas

metálicas  Fixação de tectos e coberturas  Vedação de juntas entre os materiais especificados
Na indústria:
 Condutas de ar condicionado  Contentores e depósitos metálicos
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Preparação da Superfície

 As superfícies a unir devem estar limpas e isentas
de gorduras e poeiras.
 As juntas devem ser projectadas de modo a acompanhar

a capacidade de movimento do vedante. Em geral, a largura
mínima deve ser 5 mm. Para juntas inferiores a 10 mm
de largura, a relação largura/profundidade deve ser de 1/1.
Para juntas acima de 10 mm de largura, a relação
largura/profundidade deve ser de 2/1.

 Cortar a ponta do cartucho e o bico de acordo com a abertura
desejada. Introduzir o mastique na pistola e iniciar a aplicação evitando
a formação de bolhas. Assegurar um bom contacto entre o mastique
e os bordos da junta. Caso necessário, alisar com água com sabão
antes de se iniciar o endurecimento.

 Consistência:
 Temperatura de aplicação:
 Densidade:
 Deslizamento:
 Formação de pele:
 Velocidade de cura

(23ºC, 50% H.R.):

Pasta tixotrópica
5 a 35 ºC
Aprox. 1.38 g/cm3
< 1 mm (ISO 7390)
Aprox. 20 minutos

2-3 mm/dia

Do produto antes de polimerizar:

 Odor:
 Dureza Shore A:
 Módulo a 100% Alongamento:
 Alongamento na ruptura:
 Alongamento máximo:
 Resistência térmica:

Sem odor
Aprox. 50
Aprox. 0.55 MPa (NF P 85507)
> 250% (NF P 85507)
12,5%
-40 a +90 ºC

Do produto após polimerização:

Vedante de poliuretano modificado, monocomponente.
Endurecimento rápido em contacto com o ar e com a humidade
atmosférica. Fórmula melhorada com vantagens relativamente
aos poliuretanos convencionais.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

Pistola manual ou pneumática
standard

COLAGEM E VEDAÇÃO

Poliuretano Nova

m

Profundidade
junta (mm)

Largura junta (mm)

5
10
15
20

5

12
6*

4*

3*

10

6
3
2*

1,5*

15

4
2

1,3
1*

20

3
1,5
1

0,75

TEMPO DE SECAGEM OU ENDURECIMENTO

INTERIORES / EXTERIORES

Em fresco: White spirit
Em seco: Sista Solyplast
Removedor de Silicone

2-3 mm / 24horas

Interiores e exteriores

COR

FORMATOS

Cartucho de 300 ml
Salsicha de  600 ml

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Nº de metros de junta p/ cartucho de 300 ml:

Branco, Cinza, Castanho, Preto

300ml 600ml

Características Técnicas

Modo de Emprego

* Não recomendável
Para juntas triangulares, multiplicar por 2.
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 Funciona como soldadura química

 Resistência igual ao PVC

COLA ESPECIAL PARA PVC RÍGIDO

Cola para tubagens e acessórios de PVC em instalações de
saneamento, rega e construção em geral.

Cola Especial para PVC

Campo de Aplicação

 É composto por uma solução de PVC em
combinação com aditivos especiais e solventes
orgânicos que lhe conferem propriedades como
tixotropia, estabilidade e longevidade. Actua
fisicamente sobre o PVC dissolvendo a zona
superficial e formando um corpo entre a cola e o
PVC. A sua estrutura tixotrópica permite preencher
tolerâncias e, desta forma, obter uma colagem
perfeita.
As uniões realizadas com Tangit Cola Especial para
PVC duram tanto tempo como a tubagem.

Propriedades

 Tubagens e acessórios em PVC

Materiais

 Cola Especial para uniões resistentes e duradouras em uniões de tubagens, acessórios, placas e perfis em
PVC rígido. Indicado para colar tubagens em conduções de pressão em instalações industriais, esgotos, águas
pluviais, água potável, colagem de peças de PVC em carpintarías de PVC, canalização de cabos, etc.
Cola Especial para PVC é ainda indicada para tubagem de escoamento em ABS/ASA.

Normas
® DIN 16970 (Alemanha)
® NF T 54-096 (França)
® BS 4346, Parte 3
(Grâ-Bretanha)

® NEN 7106 (Holanda)
® ASTM D-2564 (USA)
® UNE 53174 (Espanha)
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FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pincel

DILUIÇÃO E LIMPEZA

m2

COLAGEM DE PVC

Cola para PVC Rígido

500g

SISTEMA DE APLICAÇÃO

A união deve realizar-se 3
minutos após a aplicação da
cola. A temperaturas superiores
a 25ºC o tempo aberto pode
reduzir-se a 1 minuto quando a
camada aplicada for muito fina

RENDIMENTO

TEMPO DE SECAGEM

FORMATOS

Características do Produto

 Resistência à temperatura: a mesma que a do PVC (+60ºC).

 Folgas:Tangit PVC preenche folgas até 1mm.

 Tempo aberto:3 min. (com temperaturas exteriores 
até +25ºC). Se a camada aplicada é muito fina e a temperatura exterior
é superior a +25ºC, o tempo aberto reduz-se para 1min.

Modo de Emprego

1. Cortar os tubos em ângulo recto. Biselar os cantos interiores
e exteriores em ângulo de 15º. Arredondar as arestas. Marcar o tubo
para controlar a profundidade de entrada do tubo. Delimitar a superfície
de aplicação.
2. Desengordurar e limpar as superfícies de contacto com Tangit Produto
de Limpeza embebido num papel absorvente.
Mexer bem a Cola Especial para PVC antes de usar e, com um pincel,
comprovar que escorre de uma forma uniforme.
3. Aplicar com um pincel uma camada regular de cola Tangit PVC nas
duas partes a unir no sentido longitudinal (do interior para o exterior).
4. Encaixar imediatamente e até ao final as duas peças a unir sem
inclinar ou girar. Após o encaixe total das peças, as mesmas devem
permanecer totalmente imóveis durante uns segundos
5. Limpar imediatamente o excesso de cola com um papel absorvente.
6. Não mover a tubagem durante os primeiros 5min.  A baixas
temperaturas esperar 15min.
7. Não submeter a tubagem a pressões superiores a 1,5 atm. nas
primeiras 24 horas.
8. Fechar muito bem a lata depois de usar.

Varia com o diâmetro dos tubos
a colar. Consultar fichas técnicas

Tangit Produto de Limpeza

A utilização dos tubos e ensaios
de pressão devem ser feitas
após 24 horas. Em reparações
esperar pelo menos 1 hora por
cada atmosfera de pressão

Tubos de 125grs
Tubos de 250grs pincel
Tubos de 500grs com e sem pincel
Lata 1Kg com e sem pincel

125g

250g 1Kg
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 Funciona como soldadura química

 Versátil

 15 min. Bar/Pressão

 Respeita as normas internacionais

COLA ESPECIAL PARA COLAR PVC FLEXÍVEL EM PISCINAS
E BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM

Cola tixotrópica e super forte para colagens perfeitas de tubagens de PVC
flexível. Especialmente desenvolvido para utilizações em piscinas e banheiras
de hidromassagem.

Cola Especial para PVC Flexível

Campo de Aplicação

 Solução de PVC combinada com aditivos especiais
e solventes orgânicos, que lhe conferem propriedades
como tixotropia, estabilidade e longevidade.
Actua fisicamente sobre o PVC dissolvendo a zona
superficial e formando um corpo entre a cola e o
PVC.
 As uniões duram tanto tempo como a própria

tubagem.
 A sua fórmula especial permite a utilização em

reparações rápidas de PVC-U.

Propriedades

 KTW- adequado para água potável DIN 16970

Normas

 Especialmente indicada para uniões resistentes e duradouras em todo o tipo de uniões entre tubagens de
PVC flexível (especialmente para o fabrico, preparação e manutenção de piscinas e banheiras de hidromassagem),
tubagens pressurizadas, conduções em instalações industriais, água potável, etc.

Suportes

 Tubagens de PVC flexível e rígido
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FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pincel

DILUIÇÃO E LIMPEZA

m2

COLAGEM DE PVC

Cola para PVC Flexível

500g

SISTEMA DE APLICAÇÃO

A união deve realizar-se no
máximo até 1 minuto após a
aplicação da cola. A temperaturas
superiores a 20ºC o tempo de
abertura pode reduzir-se a 0,5
minuto, no caso de camadas
muito finas;

RENDIMENTO

TEMPO DE SECAGEM

FORMATOS

Características do Produto

 Densidade: aprox. 0,97 g/ml

 Viscosidade: 1700-3000 mPa.s

 Estrutura: A estrutura de Tangit é a adequada para evitar
escorrimentos e assim, garantir uma cobertura uniforme da tubagem.
Além disso, a sua tixotropia permite preencher buracos até 0,6mm e
sem perder o contacto;
 Resistência química: A resistência de Tangit é a mesma do PVC. Não

é recomendado o seu uso para a condução de ácidos fortes. Relativamente
aos ácidos mais fracos, a resistência oferecida pela união, depende da
tolerância entre as tubagens, da pressão de trabalho e da temperatura
e concentração de ácido;
 Resistência à temperatura: A resistência de Tangit à temperatura

é idêntica à do PVC, o que corresponde a um limite máximo de 60ºC.

Modo de Emprego

 Preparação: Cortar os tubos em ângulos recto. Biselar os cantos
interiores e exteriores em ângulo de 15º.
Limpar as superfícies de contacto com Tangit Produto de Limpeza
embebido em papel absorvente;
Mexer cuidadosamente o produto antes da sua aplicação;

 Aplicação: Marcar a profundidade de entrada do tubo. Aplicar o
produto uniformemente com um pincel no sentido axial, primeiro no
interior do acessório e posteriormente no tubo. Seguidamente, de
forma longitudinal, no exterior do tubo, aplicar uma camada mais
grossa de produto. Depois da aplicação do produto, unir imediatamente
as peças (20ºC=Máx. 1 min), sem as girar, mantendo-as na mesma
posição durante uns segundos.

 Conclusão: Limpar imediatamente o excesso de cola com papel
absorvente;
As peças deverão permanecer imóveis nos primeiros 5 minutos posteriores
à colagem;
Esperar 10-12 horas antes de proceder aos ensaios de pressão. Em
reparações, o tempo de espera deverá ser de 15 min. por bar de
pressão;
Antes da sua utilização, enxaguar abundantemente os tubos com água;
Fechar muito bem a lata depois de usar.

Varia consoante o diâmetro dos
tubos a colar. Consultar fichas
técnicas.

Limpar as ferramentas com
Tangit Produto de Limpeza.

A utilização dos tubos e ensaios
de pressão devem ser feitos
decorridas 12 horas após a
última colagem. Em caso de
reparações, o tempo mínimo de
espera para efectuar os ensaios
deverá ser de 15 minutos por
cada bar de pressão.

Disponível em latas de 500grs
com pincel.
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PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIÕES DE PVC RÍGIDO.

Produto de Limpeza

Propriedades

 Grande poder de limpeza
 Seca sem deixar resíduos
 Contém solvente de limpeza
 Não contém solventes clorados.

Produto especial para limpar tubagens de PVC destinadas a serem coladas
com Tangit Cola Especial para PVC.

Aplicações

 Agente de limpeza para tubagens e
acessórios de PVC-U, PVC-C e ABS.
 Deve ser utilizado antes de se realizarem

uniões de PVC-U com Tangit Cola Especial.
 Não é adequado para limpar tubagens de PE,

PP ou PVDF. Para estes plásticos devem ser
utilizadas as Toalhitas de Limpeza Tangit KS.

 Especial PVC-U
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EMBALAGEM

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

Papel Absorvente

Lata 1L
Lata 0,5L

COLAGEM DE PVC

Produto de Limpeza

Caracteristicas Técnicas

 Densidade: 0.805 g/cm2
 Ponto de ebulição: 80ºC

Aprox. 100 uniões de DN 50
por Litro de produto. m2

1L 0,5L

Modo de Emprego

Limpar a maior parte da sujidade com um papel absorvente ou
mecanicamente.
Abrir a lata de Tangit Produto de Limpeza desenroscando a tampa e
retirando a anilha interior
Aplicar Tangit Produto de Limpeza sobre papel absorvente e limpar
muito  bem a superfície. Esta deve ficar totalmente isenta de pó,
gorduras e outras partículas.
Renovar o papel absorvente depois de cada fase de limpeza
Fechar muito bem a lata para evitar derrames acidentais e a evaporação
do solvente.

1.

2.

3.

4.
5.

As superfícies a limpar não devem estar quentes pois o produto
é facilmente inflamável.
Recomendamos ainda a consulta das fichas técnicas e de segurança
do produto.
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COLA DE MONTAGEM, SEM SOLVENTES

R 767

 Materiais porosos e leves

 Não ataca o esferovite®

Preparação da Superfície

 As superfícies têm que estar secas, limpas, sem
fendas e serem resistentes à tracção e à compressão.

Propriedades

 Cola de base aquosa sem solventes,
segundo TRGS 610.
 Fixa e une vários tipos de materiais.
 Elevada resistência inicial e final.

Aplicações

 Cola especial para rematar juntas em revestimentos
de PVC, CV, alcatifas e linóleo em pisos ou paredes e
colagem de rodapés em madeira, PVC e cortiça.
 Apropriado para montagem de perfis, ripas e frisos,

materiais isolantes, painéis acústicos e decorativos de
esferovite ou espuma de poliuretano rígida.
 Também serve para colar materiais isolantes de fibra

de vidro ou mineral e painéis de madeira.
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TEMPO DE ESPERA

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

TEMPO ABERTO

Pistola

300-1000 g/m2
ou 20-40 g/m linear.

Manchas de cola devem ser
imediatamente removidas
com um pano húmido.

INTERIORES / EXTERIORES

Interiores

COLAS E SISTEMAS
PARA REVESTIMENTOS
DE PISOS
R 767

Não tem.

15 minutos.

Modo de Emprego

Cortar a extremidade do cartucho acima da rosca de plástico. Enroscar
o bico de plástico e cortá-lo pela largura desejada. Introduzir o
cartucho na pistola manual e aplicar o produto em “zig-zag” ao
comprimento do material a colar.
Colocar o material a uma distância de 7-10 mm da zona de colagem
e ajustar sobre o local pretendido, deslizando-o até à posição final.
Pressionar com força e de modo uniforme em toda a superfície. É
possível efectuar correcções durante alguns minutos.

Caso um dos materiais a unir seja não poroso, recomenda-se que
após o ajuste inicial sobre o local de colagem, se retire o material,
permitindo que a cola seque durante 10 minutos em ambas as
superfícies. De seguida, volta-se a colocar o material em posição,
exercendo pressão.

Remover imediatamente o excesso de cola com um pano húmido.

Aguardar 24 horas antes de sujeitar a cola a tensões.

400g

 Cor: branca
 Aspecto: pastoso
 pH: aprox. 9
 Densidade: aprox. 1.3 Kg/L
 Tempo de espera: não tem
 Tempo aberto: 15 minutos
 Consolidação: após 24 horas
 Força adesiva final: após 48 horas
 Resistência à temperatura

- da cola 0 a 50 ºC
- da colagem até 60 ºC (indicada 

também para
 pavimentos com  

aquecimento)

Caracteristicas Técnicas

m

FORMATOS

Caixas com 12 cartuchos
de 400 g.
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PREGOS LIQUÍDOS EXPRESS.

R 770

 Cola extra-rápida

 Todos os materiais (excepto esferovite®)

 Todos os suportes

Preparação da Superfície

 As superfícies têm que estar secas, limpas, sem
fendas e serem resistentes à tracção e à compressão.
Os materiais a colar devem estar secos, sem partículas
soltas e isentos de pó ou gorduras.

Propriedades

 Cola de montagem com adesão extra rápida
 Elevada força inicial
 Fixa e une vários tipos de materiais
 Poder de enchimento

Aplicações

 Cola extra rápida para fixar e unir rapidamente a
maioria dos materiais de construção e decoração sobre
qualquer superfície. Aderência inicial muito rápida.
 Permite o preenchimento de irregularidades.
 Ideal para a colagem de perfis metálicos, rodapés

e lambris de madeira e cortiça, ladrilhos cerâmicos,
pedra, PVC rígido, aglomerados, laminados, entre outros.
 Permite ainda rematar juntas em revestimentos de

solo (alcatifa, linóleo, PVC) e colar frisos em paredes
ou tectos.
 A sua elevada resistência inicial ao escorregamento e

arrancamento, permite fazer a colagem dos materiais
mesmo em paredes ou tectos, sem necessidade de os
fixar mecanicamente.
 Para a colagem de esferovite, recomenda-se a utiliza-

ção de Thomsit R 767. Para exteriores, recomenda-
se a utilização de Thomsit R 769.
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Modo de Emprego

Cortar a extremidade do cartucho acima da rosca de plástico. Enroscar
o bico de plástico e cortá-lo pela largura desejada.

 Colagem de materiais porosos ou de baixas prestações:

Aplicar o produto em linha ondulada e ao comprimento no material
a colar. Ajustar o material sobre a superfície onde se pretende colar,
exercendo pressão.

 Colagem de materiais não porosos ou peças de grandes
dimensões:

Aplicar o produto em linha ondulada e ao comprimento no material
a colar. Ajustar o material sobre a superfície onde se pretende colar,
pressioná-lo contra a superfície e separar de imediato. Deixar secar
entre 5-10 minutos e unir definitivamente os materiais, pressionando
com força.

Depois de seco pode ser lixado e pintado.

300ml

 Cor: amarelo claro
 Aspecto: pastoso
 Densidade: aprox. 1.08 Kg/L
 Tempo de espera: ver Modo de Emprego
 Tempo aberto: 15 minutos
 Consolidação: imediata (colagem por 

contacto)
 Força adesiva final: após 24 horas
 Resistência à temperatura

- da cola 0 a 50 ºC
- da colagem até 50 ºC (indicada 

também para
pavimentos com  
aquecimento)

 Resistência à água: resistente à humidade

Caracteristicas Técnicas

TEMPO DE ESPERA

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

TEMPO ABERTO

Pistola

300-1000 g/m2
ou 20-40 g/m linear.

Manchas de cola devem ser
imediatamente removidas
com álcool, acetona ou outro
diluente apropriado.

INTERIORES / EXTERIORES

Interiores

Ver modo de emprego.

15 minutos.

300ml

m

FORMATOS

Cartucho de 300 ml.

R 770

MONTAGEM E REPARAÇÃO
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CIMENTO RÁPIDO DE MONTAGEM

RS 88

 Regularização / reparação rápida

 Endurece em 15 - 25 minutos

 Aplicação vertical e horizontal

Preparação da Superfície

 As superfícies têm que estar secas, limpas e serem
resistentes à tracção e à compressão.
 Remover resíduos de cola, tintas ou outros produtos.

Superfícies lisas deverão ser lixadas.
 Alargar fendas em forma de cunha e assegurar-se que

não ficam resíduos de pó soltos.
 Em trabalhos de montagem/fixação, assegurar-se que

as cavidades a preencher são suficientemente largas
e profundas de modo a que a massa possa penetrar
e envolver completamente a superfície a fixar.
Recomenda-se que a massa tenha pelo menos 1 cm de
espessura em cada ponto de ancoragem.

Propriedades

 Para trabalhos rápidos de montagem/reparação.
 Elevada resistência.
 Aplicação vertical e horizontal.
 Resistente à passagem de cadeiras de rodas.
 Permite utilização em pisos com aquecimento.

Aplicações

 Todo o tipo de trabalhos de montagem, reparação,
regularização e fixação em interiores e exteriores.
Reparação de degraus, formação de rampas,
regularização ou preenchimento de grandes desníveis,
enchimento de roços, montagem/fixação de máquinas,
motores, canalizações, corrimões, grades de protecção,
caixas de electricidade.
 Permite a exposição ao tráfego ao fim de 30-60

minutos e a colocação de revestimentos ao fim
de algumas horas, sem haver contracção da massa
durante a secagem.
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 Trabalhos de regularização/reparação:

proporção da mistura - 5 Kg Thomsit RS 88 : 1 L de água

Esta quantidade de água corresponde a uma proporção em volume
de aproximadamente 1 parte de água para 4 partes de massa.
Misturar até obter uma massa de consistência pastosa. Ideal para
trabalhos onde seja necessário vazar a massa, como regularização
e enchimento de pequenas fendas. Aplicar a massa antes de se
iniciar o seu endurecimento (15-25 minutos).

 Trabalhos de montagem/fixação, preenchimento
de grandes cavidades ou aplicações na vertical:

proporção da mistura - 5 Kg Thomsit RS 88 : 0.8 L de água

Esta quantidade de água corresponde a uma proporção em volume
de aproximadamente 1 parte de água para 5 partes de massa. Após
mistura, obtém-se uma massa de consistência plástica, ideal para
trabalhos de montagem/fixação, enchimento de grandes cavidades
ou trabalhos na vertical. Aplicar a massa antes de se iniciar o seu
endurecimento (10-20 minutos). No caso de trabalhos de fixação,
não mexer nos materiais enquanto a massa não endurecer.

Modo de Emprego

Características Técnicas

 Aspecto: pó cinzento
 Densidade: 1.3 Kg/L
 Rendimento

- regularização/reparação: 1.6 Kg/m2/mm espessura
- montagem/fixação: 1.7 Kg por Litro de enchimento
 Tempo de trabalho 15-25 min. (regularização/reparação)

10-20 min. (montagem/fixação)
 Consolidação (exposição ao tráfego): após 30-60 minutos
 Tempo de secagem

(colocação de revestimentos):  4-24 horas
 Sensibilidade à temperatura:

- da massa em pó temperaturas elevadas do pó ou da água
de mistura aceleram a solidificação; 
temperaturas baixas prolongam-na

- da aplicação temperaturas altas podem baixar 
o tempo de aplicação; 
temperaturas baixas podem prolongá-lo

- da massa aplicada pode ser aplicada em pisos com 
aquecimento

 Resistência à humidade: sim
 Resistência à passagem de cadeiras de rodas (DIN 68131): sim

TEMPO DE APLICAÇÃO

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

TEMPO DE SECAGEM

Espátula lisa ou talocha.

1,6 kg /m2 por mm de espessura.
1.7 Kg por Litro de enchimento.

As ferramentas deverão ser
imediatamente lavadas com água.
Resíduos secos de massa devem
ser removidos mecanicamente.

INTERIORES / EXTERIORES

Interiores / Exteriores

COLAS E SISTEMAS
PARA REVESTIMENTOS
DE PISOS

10 a 25 minutos.

4 a 24 horas

FORMATOS

Baldes de 5 Kg.
Sacos de 10 Kg.

RS 88

5Kg

m2

10Kg
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 Agarre imediato

 Colagem directa

COLA DE MONTAGEM PROFISSIONAL

PL600 é uma cola de montagem que permite uma fixação rápida e resistente
(60kg/cm2) sobre o tipo de materiais.

Pattex PL600 Montafix

FORMATOS

Disponível em cartucho
de 300ml

 Agarre imediato e extra forte.
 Poder de enchimento e pintável.
 Aplicação directa e sem arear.
 Superfícies porosas e não porosas.
 Interiores.
 Resiste à água e a temperaturas extremas (entre -20ºC e

+80ºC).
 Máxima resistência: ao fim de 24 horas.

Propriedades Materiais

Modo de Emprego

 Aplicar o produto sobre uma das partes a unir.
 Unir as peças e pressionar durante 30 segundos.

Campo de Aplicação

Ideal para fixar e montar:
 Painéis, frisos, rodapés, perfis, ripas e molduras.  Escadas e

varandas.  Caixas de luz e tomadas.  Ombreiras de portas e
janelas, interiores de armários.  Placas de informação e caixas
de correio.

300ml
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 Todo o tipo de madeiras, DM,
contraplacados, aglomerado, chapas ou
sobre qualquer tipo de suporte: gesso,
estuque, betão, tijolo, pedra, cerâmica,
cortiça, metais, PVC rígido e plástico. Não
apto para polietileno, polipropileno,
porexpan, nem para espelhos.



 Fácil de aplicar: Aplica-se só com as mãos.
 Rápido: Aplicação em 3 minutos. 

Endurece em 5 minutos.
 Muito forte: Resiste até 60Kg/cm2. Resistência

tração por cisalha  (Segundo Norma EN-1465)
60 Kg/cm2 (ferro, 23ºC, 24 horas)
 Endurece mesmo debaixo de água.

Pode pintar e envernizar-se.
 Resistente à água, ao óleo e aos solventes.
 Não encolhe nem fissura.
 Pode lixar, furar e mecanizar-se.
 Resistência térmica depois de endurecido:

de -30ºC até +120ºC.
 Branco depois de seco.
 Para a casa, o jardim, a garagem e automóvel.
 Não contém solventes.

Propriedades

Barrinha Repara Tudo

MASSA REPARADORA UNIVERSAL

FORMATOS

Tubo de 48ml (Blister)

48ml

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Campo de Aplicação

 Multimateriais

 Reconstrói, cola e veda

Massa adesiva rápida para reparar tudo facilmente de forma definitiva
e sem necessidade de utilizar ferramentas.

Materiais

 Madeira, metais, cerâmica, plástico, vidro,
ladrilho, gesso, mármore, cortiça, espelhos.
 Não é indicado para polietileno, polipropileno

nem Teflon®.

Modo de emprego

 Colocar o produto à temperatura ambiente
antes de moldar favorece a sua aplicação.

 É indicado para fixar objectos na parede sem necessidade
de perfurar.  A sua capacidade de enchimento faz com que
seja ideal para restaurar e reparar móveis, colar e reconstruir
objectos decorativos.  Permite vedar pequenas saídas de
tubagens e radiadores.
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FITA ADESIVA SUPER-FORTE

Pattex Power Tape cola, repara, protege, empacota, ata, isola, fixa e reforça.
A sua tecnologia de 3 camadas converte-a num produto de máximas
prestações: impermeável, super resistente e super aderente.

Cola de contacto

 Multiusos

 100% Impermeável

FORMATOS

Rolos de 5m, 10m e 20m

 Resiste a fortes tracções: até 17 kg por camada.
 Resiste a fortes pressões: até 4 bar.
 Resiste a temperaturas extremas: de –5° C a +

70° C.
 Corta-se com a mão

PropriedadesCampo de Aplicação

 Pattex Power Tape cola, repara, protege, embala, fixa,
 isola e reforça.
 Pattex Power Tape, a fita dos 1001 usos, é o complemento
 indispensável para:
 Lar: reparar molduras de fotografias, fechar e embalar
 caixas, vedar janelas, reparar livros, reparar mangueiras,
 reparar aspiradores, reparar mochilas e sacos, reparação
 urgente de canalizações...
 Viagem: fechar malas, reparar tendas de campismo,
 fazer asas para pacotes, fechar os sacos térmicos, consertar
 furos ...
 Lazer: reparar canas de pesca, reparar botas de água,
 reparar velas de embarcações, fixar a  manete do travão
 da bicicleta, fixar o cabo da raquete ...
 Automóvel: fixar objectos no porta bagagens, colar
 faróis partidos, reparar tubagens de ar, fixar retrovisores,
 fixar tapetes.
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Apoio ao Cliente  21 957 81 60



COLA DE CONTACTO

Pattex Cola de Contacto cola de forma rápida, segura e resistente.

Cola de contacto

 Colagem instantânea  passado o tempo de espera
(15 min, 18ºC-25ºC).
 Colagem flexível: Acompanha as tensões dos

materiais.
 Resiste a temperaturas desde - 40ºC até +110ºC.
 Excelente resistência à água e a soluções ácidas e

bases diluídas.

Propriedades

 Forte e flexível

Materiais

 Todo o tipo de madeira, contraplacado,
aglomerados e laminados decorativos (lâminas,
cantos de mesa, guarnições de portas...).
 Cortiça, couro e pele (solas de sapatos,

malas...).
 Borracha (juntas, perfis, juntas do

automóvel, lâminas anti deslizantes...).
 Plásticos rígidos (placas, perfis, acessórios de

cozinha ou de casa de banho, e tomadas
eléctricas).
 Metais (placas, ganchos...).
 Materiais têxteis (feltro, tecidos...) e muitos

outros materiais (espumas, termolaminados,
placas sintéticas, cerâmica).
 É ideal para a fixação de painéis acústicos,

isolantes e insonorizantes.
 Não é indicado para esferovite®, PVC

flexível, pele sintética, polietileno, polipropileno
nem teflon®.

30g 50g 125g

250ml 500ml 1L

FORMATOS

Tubo de 30g, Tubo de 50g,
Tubo de 125g, Lata 250ml
Lata 500ml, Lata 1L,
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Transparente

COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Pattex Transparente é uma cola de contacto completamente transparente.

 Flexível e invisível

FORMATOS

Tubo 50g
Tubo 125g

 Cola instantaneamente passado  o tempo de
espera (10 min, 18ºC-25ºC).
 Proporciona uniões transparentes.
 Colagem flexível: Acompanha as  tensões dos

materiais.
 Resiste a temperaturas desde -40ºC até +70ºC.
 Resiste à água e a soluções ácidas e bases

diluídas.

Propriedades

Campo de Aplicação

 É adequada para colagens que permaneçam visíveis e
para unir materiais transparentes.
Pattex Transparente cola de forma rápida, segura e
resistente.
 É indicada para realizar trabalhos de bricolage e

reparação em grandes e pequenas superfícies de forma
limpa.
 Pattex Transparente é flexível, mantém a elasticidade e

acompanha as tensões de cada material.

Materiais

 Pattex Transparente cola com a máxima
resistência:

 Todo o tipo de madeira, contraplacado, aglomerados e
laminados decorativos
(lâminas, cantos de mesa, guarnições de portas...).

 Cortiça, couro e pele (solas de sapatos, malas...).

 Borracha (juntas, perfis, juntas do automóvel, lâminas anti
deslizantes...).

 Materiais sintéticos: PVC rígido e flexível, ABS, policarbonato,
poliestireno (placas, acessórios de cozinha ou banho, e tomadas
eléctricas).

 Materiais têxteis (feltro, tecidos... ) e muitos outros materiais
(papel, cartão, espuma, termolaminados, placas sintéticas,
metais).

 Não é indicado para colar fotos, esferovite®, polietileno,
polipropileno nem Teflon®.

50g 125g
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COLA BRANCA DE ALTA QUALIDADE

Cola branca de alta qualidade, pronta a usar e de secagem rápida.
Transparente depois de seca.

Cola para madeira

FORMATOS

Embalagem de 75g
Embalagem de 250g
Embalagem de 750g

750g

 Mais forte que a madeira

Campo de Aplicação

 Indicada para construções e montagens de madeira, por
meio de uniões macho/fêmea, montagens de buchas,
placas, aglomerado de madeira, parquet laminado e outras
madeiras duras e macias. Não indicada para exteriores.

Modo de emprego

1. As superfícies a unir devem estar limpas e
isentas de pó e gordura (a humidade da madeira
não deve exceder os 18%).
2. Agitar a embalagem, retirar a tampa e cortar
a ponta ao tamanho desejado.
3. Aplicar uma camada fina de cola sobre um
dos lados e juntar as duas peças enquanto a
cola ainda estiver húmida  (tempo aberto: 15
minutos) aplicando uma pressão de 5 Kg/ cm2
durante 30 minutos.
4. Fechar bem a embalagem depois de utilizada.
Conservar em lugar fresco e seco.

75g250g
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Repair Extreme

COLA UNIVERSAL EXTRA FORTE

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Cola multiusos extra forte de nova geração que garante uma união
duradoura em todas as reparações do lar.

 O Todo-o-terreno para o lar

FORMATOS

Tubo 20g (Blister)

 Flexível: A união resiste a golpes, torções e vibrações.
 Resiste à água e à intempérie: indicado para

reparações de material desportivo, calçado, móveis de
jardim e banho, electrodomésticos…
 Poder de enchimento: a sua fórmula gel com poder

de enchimento permite reparar peças que não encaixam
perfeitamente.
 Resistência à temperatura:

desde -50ºC até + 120ºC.
 A união pode ser rectificada durante os primeiros 5

minutos.
 Não cola os dedos.

 Não contém solventes.
 Resistência máxima alcançada ao fim de 24h.

Propriedades

Materiais

 MULTIMATERIAIS: Cola praticamente
todos os materiais: madeiras e laminados,
plásticos (ABS, PVC, metacrilato, policarbonato,
esferovite, poliester, nylon), borracha, metais,
porcelana, vidro, couro, cartão e feltro. 20g
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COLA EXTRA FORTE

Cola de última geração, com força extraordinária, transparente e extra-rápida
para colar e reparar de forma permanente a maioria dos materiais.

Extreme Pro

 Força Extraordinária:
Ao fim de 1 hora resiste 100 Kg/cm2 (segundo Norma
EN-1465).
Esta resistência permite lixar,
mecanizar ou perfurar o produto.
Ao fim de 4 horas:
 Madeira: 140 Kg/cm2
 Cobre: 190 Kg/cm2
 Aço: 200 Kg/cm2
 Extra Rápido: Dispõe-se de 2 minutos para misturar

e aplicar o produto.

Propriedades

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)
Seringa 25ml (Blister)

11ml

 200 Kg/cm2 2 minutos

Campo de Aplicação

 Resistência à temperatura: Pattex Extreme Pro
resiste a temperaturas desde -30ºC até +150ºC. Em
uniões submetidas a grandes esforços, recomenda-
se não ultrapassar os +60ºC.
 Resiste a condições extremas:

Resiste à água, máquina de lavar loiça, óleo e a
todos os solventes mais comuns. Resiste também
aos ácidos e bases diluídas.
 Transparente.
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Nural 3

COLA EXTRA FORTE

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Cola rápida e extra forte, de uso universal, que se mantém
permanentemente transparente.

 Mantém-se permanentemente
   transparente

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)

 Tempo de mistura: Dispõe de 3 minutos
para misturar e aplicar o produto.
 Tempo de manipulação: 15 minutos.
 Tempo de endurecimento: Ao fim de

8 horas resiste 100 Kg/cm2.
 Resistência à tracção por cisalha ( segundo EN

1465): 160 Kg/cm2 (48 horas, 23ºC, aço).
 Resistência à temperatura: Desde –30ºC até

+150ºC.
 Coeficiente de dilatação: (UNE 5316):7,36 x 10-5.
 Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos e

aos solventes habituais.

Propriedades

Materiais

 Adere a vidro, fibra de vidro, madeira,
aglomerados, porcelana, cerâmica, mármore,
pedra, metais, couro, cartão, tecidos, feltro e
plásticos (PVC, metacrilato, baquelite,
policarbonato, poliamida, formica, poliuretano
e esferovite®). Não indicado a polietileno,
polipropileno nem Teflon®.

Campo de Aplicação

 Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
 Cor do produto: Transparente.
 Mantém-se permanentemente transparente:

Não amarelece.

 Pattex Nural  3 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado e
mecanizado.

11ml
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FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)
Lata de 1Kg

COLA EXTRA FORTE

Cola extra forte de uso universal que permite um tempo extra de trabalho.

Nural 20

 Tempo de mistura: Dispõe de 1
hora para misturar e aplicar o produto.
 Tempo de manipulação: 3 horas.
 Tempo de endurecimento:

Ao fim de 4 horas resiste 100 Kg/cm2.
 Resistência à tracção por cisalha

(segundo EN 1465): 160 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, aço).
 Resistência à temperatura:  Desde –30ºC até

+150ºC.
 Coeficiente de dilatação:(UNE 53126): 6,81 x 10-5.
 Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos e

aos solventes habituais.

Propriedades

 Tempo extra de trabalho

Campo de Aplicação

Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
 Não contém solventes e não altera o seu volume ao

endurecer.
 Cor: Branco translúcido para o formato tubo e

transparente para os formatos seringa e lata.

Materiais

 Adere a vidro, fibra de vidro, madeira,
aglomerados, porcelana, cerâmica, mármore,
pedra, metais, couro, cartão, tecidos, feltro e
plásticos (PVC, metacrilato, baquelite,
policarbonato, poliamida, formica, poliuretano
e esferovite®). Não indicado a polietileno,
polipropileno nem Teflon®.

 Pattex Nural 20 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado e
mecanizado.  Adequado para aplicações em superfícies grandes
ou que requeiram um tempo extra de trabalho.

2 de 11ml 1Kg

198



Nural 23

COLA EXTRA FORTE

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Cola rápida de uso universal, extra forte e transparente.

 120 Kg / cm2
   Rápida: 5 min.

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)

 Tempo de mistura: Dispõe de 2
minutos para misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 10 minutos.
Tempo de endurecimento: Ao fim de
1 hora resiste 100 Kg/cm2.
Resistência à tracção por cisalha
(segundo EN 1465):
120 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, aço);
140 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, madeira);
190 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, cobre).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

Campo de Aplicação

Materiais

 Adere a vidro, fibra de vidro, madeira,
aglomerados, porcelana, cerâmica, mármore,
pedra, metais, couro, cartão, tecidos, feltro e
plásticos (PVC, metacrilato, baquelite,
policarbonato, poliamida, formica, poliuretano
e esferovite®). Não indicado a polietileno,
polipropileno nem Teflon®.

Coeficiente de dilatação:
(UNE 53126): 6,02 x 10-5.
Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera
o seu volume ao endurecer.
Cor do produto: Transparente.

 Pattex Nural 23 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez  endurecido pode ser lixado, polido, perfurado e
mecanizado.

11ml
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COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Cola universal instantânea à base de cianoacrilato formulada para obter uma
união forte em poucos segundos.

Nural 44

FORMATOS

Tubo de 3g (Blister)
Frasco de 20g (Blister)

 Transparente. Não amarelece com o tempo.
 Fluido.
 Cola em segundos: O tempo de colagem depende da

quantidade de produto aplicado, dos materiais a unir e
da humidade.
 Resiste até 70ºC.

Caracteristicas técnicas

 3 Segundos

Campo de Aplicação

Materiais

 Pattex Nural 44 adere a borracha (natural,
butílica, nitrílica, neopreno), plásticos (ABS,
PVC, baquelite, metacrilato, esferovite®), metais
(alumínio, cobre, ferro e aço inox), madeira,
porcelana e couro. Não é indicado para
polietileno, polipropileno nem Teflon®.

3g
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 Máxima força

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)
2 Tubos de 60ml (Blister)
Lata 1Kg

 Tempo de mistura: Dispõe de 40 minutos para
misturar e aplicar o produto.
 Tempo de manipulação: 3 horas.

Tempo de endurecimento: Ao fim de
12 horas resiste 100 Kg/cm2.
 Resistência à tracção:

(segundo norma EN 1465):
160 Kg/cm2  (24 horas, 23ºC, aço).
 Resistência à temperatura:

Desde –30ºC até +150ºC.
Rigidez dieléctrica (UNE 53030):
10,5 kV/mm

Propriedades

Materiais

 Adere a ferro, aço, aço inoxidável, aço
cromado, aço niquelado, alumínio, cobre, latão,
estanho e chumbo. Igualmente indicado para
vidro, fibra de vidro, plásticos, madeira,
mármore e cimento.

Campo de Aplicação

 Coeficiente de dilatação: (UNE 53126):
6,43 x 10-5.
Coeficiente de conductividade térmica
(UNE 92202): 0,15 Kcal/h.m.ºC
 Resistência a líquidos: Resistente à água,

a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
 Não contém solventes e não altera o seu volume

ao endurecer.
 Cor do produto: Cinza.

 Pattex Nural 21 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado
e pintado. É adequado para tapar fissuras e fugas em tubagens,
depósitos e peças metálicas.

11ml 1Kg

Nural 21

SOLDADURA REPARADORA A FRIO

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Soldadura reparadora a frio, de grande resistência, especialmente formulada
para colar e reparar metais.
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SOLDADURA REPARADORA A FRIO

Soldadura reparadora a frio, rápida e de grande resistência, formulada
especialmente para colar e reparar metais.

Nural 27

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)
2 Tubos de 60ml (Blister)
Seringa de 25ml (Blister)

 Tempo de mistura: Dispõe de 4 minutos
para misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 15 minutos.
Tempo de endurecimento: Ao fim de
1 hora resiste 100 Kg/cm2.
Resistência à tracção por cisalha
(segundo norma EN 1465):
120 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, aço)
170 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, cobre).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.
Coeficiente de dilatação:

Propriedades

 5 minutos

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 27 cola, repara e preenche de forma permanente.
É adequado para tapar fissuras e fugas em tubagens, depósitos
e peças metálicas. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido,
perfurado, mecanizado e pintado.

Materiais

 Adere a ferro, aço, aço inoxidável, aço
cromado, aço niquelado, alumínio, cobre, latão,
estanho e chumbo. Também é indicado para
vidro, fibra de vidro, plásticos, madeira,
mármore, cimento e fibrocimento

(UNE 53126): 4,75 x 10-5.
Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Cinza metalizado.

11ml
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FORMATOS

Tubo de 110g

Nural 30

VEDANTE TEMPERATURAS EXTREMAS

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Massa adesiva formulada especialmente para aplicações submetidas a
temperaturas extremas.

 Resiste até 1000ºC

 Cor: Preto.
Resistência Térmica: até 1000ºC.
Desmontável: Permite a limpeza
de chaminés e tubos.

Propriedades

Modo de Emprego

Campo de Aplicação

 Para selar uniões e fissuras que tenham
que suportar altas temperaturas.

1.

2.
3.

4.

As superfícies devem estar isentas de pó
e gordura, óxido ou areia.
Humedecer com água as partes a reparar.
Aplicar o produto sobre a superfície fazendo
pressão com a espátula para conseguir
a máxima aderência.
Ligar a instalação de seguida (o calor acelera
o endurecimento do produto).

110g
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MASSA RECONSTRUTORA DE METAIS

Massa adesiva especial para restaurar peças metálicas. Modela-se como
plasticina e depois de endurecida adquire a consistência do metal
(Dureza Shore D: 78).

Nural 34

FORMATOS

Barras de 50g (Blister)
Embalagem 700g

 Tempo de mistura: Dispõe-se de 1 hora para
misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 4 horas.
Tempo de endurecimento: Ao fim de
6 horas resiste 30 Kg/cm2.
Resistência à tracção:
(segundo norma EN 1465):
50 Kg/cm2  (24 horas, 23ºC, aço).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

 Tempo extra de trabalho

Campo de Aplicação

Materiais

 Adere a ferro, aço, aço inoxidável, aço
cromado, aço niquelado, alumínio, cobre, latão,
estanho e chumbo. Também é indicado para
vidro, fibra de vidro, plásticos, madeira,
mármore, cimento e fibrocimento

 Pattex Nural 34 cola, repara, reconstrói e veda (fissuras,
buracos e uniões) de forma permanente. Uma vez endurecido
pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado.

Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Cinza.

50g 700g
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FORMATOS

Barra de 48g (Blister)

Nural 43

MASSA RECONSTRUTORA DE METAIS

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Massa adesiva rápida, especialmente indicada para restaurar peças metálicas.
Modela-se como  plasticina e depois de endurecida adquire a consistência

do metal.

 5 minutos

 Tempo de mistura: Dispõe de 5 minutos para misturar e
aplicar o produto.
 Tempo de manipulação: 15 minutos.
 Tempo de endurecimento: Ao fim de

1 hora resiste 30 Kg/cm2 .
 Resistência à tracção por cisalha (segundo norma EN

1465): 50 Kg/cm2  (24 horas, 23ºC, aço).
 Resistência à temperatura:

Desde –30ºC até +150ºC.
 Resistência a líquidos: Resistente à água,

a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
 Não contém solventes e não altera o seu volume ao

endurecer.
 Cor do produto: Cinza metalizado.

Propriedades

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 43 cola, repara, reconstroí e sela (fissuras,
buracos e uniões) de forma permanente. Uma vez endurecido
pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado.

Materiais

 Adere a ferro, aço, aço inoxidável, aço
cromado, aço niquelado, alumínio, cobre,
latão, estanho e chumbo. Também é indicado
para vidro, fibra de vidro, plásticos, madeira,
mármore, cimento e fibrocimento.

48g
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MASSA REPARADORA CANALIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Massa epoxi para reparações e restaurações rápidas de todo o tipo de materiais
de construção, tubagens metálicas e de PVC.

Nural 10

FORMATOS

Tubo de 110g

110g

 Tempo de mistura: Dispõe de 5 minutos para
misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 15 minutos.
Tempo de endurecimento: Ao fim de
1 hora resiste 30 Kg/cm2 .
Resistência à tracção por cisalha
(segundo norma EN 1465):
50 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, aço).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

   15 minutos

   + 150 º C

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 10 cola, enche, reconstrói e veda todo tipo de
materiais. É adequado para reparações em radiadores,caleiras,
tubagens de esgotos, canalizações de alimentação de água fria
ou quente, sifões, depósitos de água e tubagens de calefacção
e refrigeração.

Materiais

 Adere a  alumínio, cobre, aço, estanho, PVC, fibra
de vidro, madeira, cerâmica, pedra artificial, pedra
natural, betão, porcelana e cimento.

Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos
e aos solventes mais comuns.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Cinza metalizado.

Depois de seco, o produto pode ser lixado,
limado, polido, furado, mecanizado e pintado.
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FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)

Nural 22

COLA REPARADORA DE OBRA

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Cola adesiva formulada especialmente para colar e reparar materiais
húmidos, que endurece mesmo debaixo de água.

 Mesmo debaixo de água

Tempo de mistura: Dispõe de 45 minutos
para misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 2 horas (aplicado fora de água)
ou 3 horas (aplicado dentro
de água).
Tempo de endurecimento: Ao fim de 6 horas resiste 100
Kg/cm2 (aplicado fora de água)
ou 60 Kg/cm2 (aplicado dentro de água).
Esta resistência permite lixar, mecanizar ou perfurar o produto.
Resistência à tracção por cisalha
(segundo EN 1465):
110 Kg/cm2  (24 horas, 23ºC, aço),
80 Kg/cm2 endurecido dentro de água.

Propriedades

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 22 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, mecanizado, perfurado
e pintado. Pode-se usar em tubagens e esgotos.

Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.
Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Branco.

Materiais

 Adere a fibro-cimento, betão, cimento,
mosaico, mármore, pedra, cerâmica,
porcelana, ferro, cobre e todo tipo de metais,
PVC e outros plásticos.

11ml
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COLA REPARADORA DE OBRA

Cola reparadora de alta resistência, especial para colar
e reparar materiais de obra.

Nural 26

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)

 Tempo de mistura: Dispõe de 1 hora
para misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 3 horas.
Tempo de endurecimento: Ao fim de 6 horas resiste
100 Kg/cm2. Esta resistência permite lixar, mecanizar
ou perfurar o produto.
Resistência à tracção por cisalha
(segundo EN 1465):
130 Kg/cm2  (12 horas, 23ºC, aço).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

   Tempo extra de trabalho

Campo de Aplicação

Materiais

 Adere a cimento, betão, pedra, granito,
porcelana, louça, sanitários e todo o tipo de materiais
de obra. Também adere a outros materiais metálicos,
madeira e fibra de vidro.

 Pattex Nural 26 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, mecanizado, perfurado
e pintado. Adequado para aplicações em superfícies grandes ou
que requeiram um tempo extra de trabalho.

Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Branco.

11ml
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 Tempo extra de trabalho

FORMATOS

Barras de 50g (Blister)
Embalagem 700g

Tempo de mistura: Dispõe de 1 hora
para misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 4 horas.
Tempo de endurecimento: Ao fim
de 6 horas resiste 30 Kg/cm2.
Resistência à tracção:
(segundo EN 1465):
50 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, aço).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 35 cola, preenche, reconstrói e veda (fissuras,
buracos e uniões) de forma permanente. Uma vez endurecido
pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado.

Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Branco.

Materiais

 Adere a mármore, cerâmica, pedra,
betão, granito e porcelana. Também adere
a metais, madeira e fibra de vidro.

50g 700g

Nural 35

MASSA RECONSTRUTORA DE OBRA

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Massa adesiva especial para restaurar pedra, pedra artificial, betão e todo o
tipo de materiais de obra. Ideal para reconstruir pedaços ou partes que

possam faltar numa peça ou superfície.
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MASSA REPARADORA ESPECIAL CANALIZAÇÕES

Massa adesiva para restaurar e reparar todo o tipo de materiais de obra e
canalizações metálicas ou de PVC; adere a superfícies húmidas e endurece
mesmo debaixo de água.

Nural 36

FORMATOS

Barra de 48g (Blister)

 Endurece mesmo
debaixo de água

Campo de Aplicação

Materiais

 Adere a mármore, cerâmica, pedra, pedra
artificial, betão, metais, madeira, PVC e fibra de
vidro.

 Pattex Nural 36 cola, preenche, reconstrói e veda (fissuras,
buracos e uniões) de forma permanente. Uma vez endurecido
pode ser lixado, polido, perfurado ou mecanizado e pintado.

 Tempo de mistura: Dispõe de 15 minutos para
misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 1 hora.
Tempo de endurecimento: Ao fim de
12 horas resiste 30 Kg/cm2.
Resistência à tracção:
(segundo EN 1465):
60 Kg/cm2 (48 horas, 23ºC, aço).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Branco.

48g
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FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)

Nural 40

COLA RECONSTRUTORA DE MADEIRA

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Cola extra forte para colar e reparar, de forma rápida e definitiva, objectos de
madeira.

 5 minutos

 Tempo de mistura: Dispõe de 4 minutos para misturar e
aplicar o produto.
 Tempo de manipulação: 15 minutos.
 Tempo de endurecimento: Ao fim de

1 hora resiste 100 Kg/cm2.
 Resistência à tracção por cisalha

(segundo EN 1465):
120 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, aço);
90 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, madeira).
 Resistência à temperatura:

Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 40 cola, repara e reconstrói de forma
permanente. É especialmente adequado para reconstruir
e restaurar objectos e móveis em madeira. Pode-se utilizar em
camadas grossas. Uma vez endurecido pode ser lixado, perfurado,
polido, envernizado e pintado.

 Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
 Cor do produto: Beige.

Materiais

 Adere a todo o tipo de materiais (pinho,
faia, carvalho, nogueira, ...), aglomerado,
chapa e MDF. Igualmente  indicado para a
colagem de madeira com muitos outros
materiais.

11ml
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MASSA RECONSTRUTORA DE MADEIRA

Massa adesiva extra forte especial para reparar e restaurar objectos e peças de
madeira. Ideal para reconstruir pedaços ou partes que possam faltar numa peça
ou superfície.

Nural 41

FORMATOS

Barra de 25g (Blister)

 Fácil de modelar

Campo de Aplicação

Materiais

 Adere a todo o tipo de materiais (pinho, faia,
carvalho, nogueira...), aglomerado, chapa e MDF.
Igualmente indicado para colar madeira com muitos
outros materiais.

 Pattex Nural 41 cola, repara e reconstrói de forma permanente.
Pode-se utilizar em camadas espessas. Uma vez endurecido pode
ser lixado, perfurado, polido, envernizado e pintado.

 Tempo de mistura: Dispõe de 20 minutos para
misturar e aplicar o produto.
Tempo de manipulação: 35 minutos.
Tempo de endurecimento: Ao fim de
45 minutos resiste 30 Kg/cm2.
Resistência à tracção por cisalha
(segundo EN 1465):
60 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, aço);
60 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, madeira).
Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.

Propriedades

Resistência a líquidos: Resistente à água,
a óleos e aos solventes habituais.
Também resiste  a ácidos e bases diluídas.
Não contém solventes e não altera o seu volume ao
endurecer.
Cor do produto: Beige.

25g
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FORMATOS

2 Tubos de 11ml (blister)

Nural 92

COLA REPARADORA DE PLÁSTICOS

MONTAGEM E REPARAÇÃO

Cola rápida e transparente de grande resistência, especial para colar e
reparar a maioria dos plásticos.

 5 minutos

 Tempo de mistura: Dispõe de 2 minutos
para misturar e aplicar o produto.
 Tempo de manipulação: 10 minutos.

Tempo de endurecimento: Ao fim de
1 hora resiste 100 Kg/cm2 .
 Resistência à tracção por cisalha

(segundo EN 1465):
115 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, aço);
50 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, plásticos
como PVC rígido e ABS).

Propriedades

 Resistência à temperatura:
Desde –30ºC até +150ºC.
 Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos

e aos solventes habituais.Também resiste  a ácidos
e bases diluídas.Não contém solventes e não altera
o seu volume ao endurecer.
 Cor do produto: Transparente.

Materiais

 Adere a PVC, ABS, metacrilato, formica,
baquelite, policarbonato, poliuretano
expandido, poliestireno, baquelite, skay,
nylon, borracha e telas plastificadas.
Também adere a outros materiais metálicos,
madeira, cerâmica e vidro. Não é indicado
para polietileno, polipropileno nem Teflon®.

Campo de Aplicação

 Pattex Nural 92 cola, repara e preenche de forma permanente.
Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado e
mecanizado.

11ml
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FIXADOR ROSCAS METÁLICAS

É um produto formulado especialmente para fixar parafusos
e porcas metálicas evitando que se afrouxem.

Nural 50

FORMATOS

Tubo de 10ml

   Suporta tracções extremas

Campo de Aplicação

 Fixação de parafusos, escápulas, pernos, porcas,
casquilhos, retentores,  anilhas, rolamentos, tampas, eixos,
poleias e demais elementos de fixação em bloco, culatra,
carburador, transmissão, embraiagem, direcção,
engrenagem, diferencial, travões, bombas de água, óleo
e gasolina, dínamo e alternador.
 Não só serve como fixador como também actua como

um excelente vedante em uniões de roscas e encaixes.

 Torque de desenroscagem: 17 Nm.
 Torque residual: 17 Nm.
 Resiste a  temperaturas entre: -60ºC e +150ºC.
 Resistência a líquidos: Óleo de motor até 130ºC,

líquido de refrigeração até 90ºC, gasolina, água
e solventes habituais.

 Cor: Vermelho.
 Peso específico: 1,1 g/ml.
 Viscosidade: 600-800 mPa.s.
 Largura óptima: 0,05 mm ou menor.
 Tempo de endurecimento: 20 minutos.
 Tempo até alcançar a resistência máxima: 12

horas.Temperaturas abaixo de 15ºC aumentam estes
tempos consideravelmente.

Propriedades

10ml
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FORMATOS

Frasco de 50ml

50ml

FIXADOR ROSCAS METÁLICAS

Fixador de parafusos e roscas metálicas evitando que se afrouxem.

Nural 51 MONTAGEM E REPARAÇÃO

 Fixação média:
   binário de aperto 24 Nm

Campo de Aplicação

 Cor: Azul.
 Peso específico: 1,1 g/mL.
 Viscosidade: 2000-2500 mPa.s.
 Largura óptima: 0,05 mm ou menor.
 Tempo de endurecimento: 20 minutos.
 Tempo até alcançar a resisténcia máxima:

3 horas.Temperaturas abaixo de 15ºC alongam estes
tempos consideravelmente.
 Torque de desaperto: 24 Nm.
 Torque residual: 24 Nm.
 Resiste a temperaturas entre: -60ºC e +150ºC.
 Resistência a líquidos: Óleo motor até 130ºC, líquido de

refrigeração até 90ºC, gasolina, àgua e solventes habituais.

Propriedades

É especialmente indicado para pernos de bombas e motores,
porcas das válvulas, parafusos de tampas, e sempre que se
preveja uma possível desenroscagem com ferramentas manuais.
Pattex Nural 51 não só serve como fixador como também actua
como um excelente vedante de uniões roscadas e junções.
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FORMATOS

Frasco de 50ml

Nural 53

FIXADOR DE ROSCAS METÁLICAS

Fixador de parafusos e roscas metálicas evitando que se afrouxem
 devido às vibrações.

 Fixação extrema:
binário de afrouxamento 40 Nm

Campo de Aplicação
 É especialmente indicado em condições de extrema

exigência tais como parafusos em tampas e corpos do
motor, parafusos em tampas e corpos de bombas e outros
elementos de fixação onde se requeira a máxima resistência.

 Cor: Verde
 Peso específico: 1,1 g/mL.
 Viscosidade: 400-600 mPa.s.
 Tempo de endurecimento: 20 minutos.
 Tempo até alcançar a resistência máxima:

6 horas. Temperaturas abaixo de 15ºC aumentan estes
tempos consideravelmente.
 Torque de desaperto: 40 Nm.
 Torque residual: 57 Nm.
 Resiste a temperaturas entre: -60ºC e +150ºC.
 Resistência a líquidos: Óleo motor até 130ºC, líquido

de refrigeração até 90ºC, gasolina, água e solventes
habituais.

Propriedades Materiais
 Materiais activos:

Aço, ferro, cobre, bronze, latão.
 Materiais inactivos:

Aço inoxidável, ferro galvanizado. Sobre
estes materiais o endurecimento é mais
lento e a resistência final menor. Não
recomendado para plásticos nem cerâmica.

50ml

Catálogo Geral 2009/2010216



FORMATOS

Monodose+rede (Blister)

Nural 5 MONTAGEM E REPARAÇÃO

A cartonagem é composta por um tubo de cola (parte
A) e de uma rede de nylon (parte B). A rede está
impregnada com um activador e mede 40 mm x 40 mm.
Retirar o suporte (no caso de o espelho retrovisor o
possuir)
Marcar, exactamente, pelo exterior o lugar correcto onde
se vai colocar o suporte.
Eliminar com a ajuda de uma faca todos os resíduos de
cola que possam existir no suporte ou no pára-brisas.
Antes de manusear a rede, comprovar que as mãos
estão isentas de sujidade. Medir o suporte e cortar a
rede com o tamanho pretendido.
Cortar o bico do tubo (parte A). Aplicar o produto
uniformemente sobre o suporte.
Colocar a rede com cuidado, sobre a cola do suporte.
Assegurar-se que o suporte está em posição correcta e
apoiado sobre o pára-brisas na posição previamente
assinalada.

Modo de emprego
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Manter o suporte pressionado contra o pára-
-brisas, durante 30 segundos.
Deixar que a cola actue durante 15 minutos,
antes de colocar o braço do espelho retrovisor.

8.

9.

Monodose

COLA ESPECIAL RETROVISORES
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Nural 25

COLA EXTRA FORTE

Cola transparente de grande resistência e máxima rapidez, formulada
para colar e reparar a maioria dos materiais do automóvel.
Resistente às vibrações do automóvel.

FORMATOS

2 Tubos de 11ml (Blister)
Seringa de 25ml (Blister)

 Rápido 5 minutos

Campo de Aplicação

 É especialmente indicado em condições de extrema exigência
tais como parafusos em tampas e corpos do motor, parafusos
em tampas e corpos de bombas e outros elementos de fixação
onde se requeira a máxima resistência.

 Pattex Nural 25 cola, repara e preenche de forma
permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido,
perfurado e mecanizado.

Propriedades Materiais

 Adere a todo o tipo de metais, vidro, fibra de
vidro, madeira, borracha, couro, tecidos e
plásticos ( ABS, PVC, poliamida, poliuretano,
poliéster). Não indicado para polietileno,
polipropileno nem Teflon®.

11ml
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Original COLAGEM INSTANTÂNEA

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

 Força instantânea

FORMATOS

Tubo 3g (Blister)

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Original possui
a máxima força de união, colando em poucos
segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE...

 Máxima força de união
 Tampa antiobstrução

Vantagens

Modo de emprego

 Abertura: Tampa perfuradora. Enroscar a tampa até
ao fim para perfurar a membrana de alumínio. Para
aplicar o produto desenroscar só a tampa superior.
 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas e

secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola-3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
 ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola-3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

3g
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COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Precisão

FORMATOS

Tubo 5g (Blister)

5g

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Precisão possui
a máxima força de união, colando em poucos
segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE...

 Fácil regulação do gotejamento que permite obter
uma PRECISÃO absoluta.
 Ponta de aplicação extralonga que permite chegar

as zonas de acesso mais difícil.

Vantagens

Modo de emprego

 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas
e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical

num lugar fresco e seco.

 Força instantânea
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Pincel COLAGEM INSTANTÂNEA

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

FORMATOS

Tubo de 5g (Blister)

5g

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Pincel possui
a máxima força de união, colando em poucos
segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE...

 Revolucionário pincel que permite aplicar o produto
de modo limpo e seguro.
 Embalagem totalmente estável que permite tê-lo

sempre à mão em qualquer lugar.
 Tampa de fácil abertura.

Vantagens

Modo de emprego

 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas
e secas.
 Desenroscar a tampa e aplicar com o pincel uma

pequena quantidade de Loctite Super Cola 3 só numa
das superfícies.
 Junte as superfícies a colar e junte-as até que

estejam unidas.
 Enrosque a tampa até ao fim imediatamente depois

de usar.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Força instantânea
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COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Tamanho Económico

FORMATOS

Tubo de 10g (Blister)

10g

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Tamanho Económico
possui a máxima força de união, colando em
poucos segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE...

 Fácil regulação do gotejamento que permite
obter uma PRECISÃO absoluta.
 Ponta de aplicação extralonga que permite

chegar a zonas de acesso mais difícil
 Especialmente indicada para um uso frequente.

Vantagens

Modo de emprego

 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas
e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola-3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola-3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Força instantânea
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FORMATOS

Tubo 20g (Blister)

20g

Profissional

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

COLAGEM INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Profissional possui a
máxima força de união, colando em poucos
segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE....

 Alto rendimento, uso muito frequente.
 Especialmente indicado para grandes superfícies.

Vantagens

Modo de emprego

 Comprovar que as superfícies a unir estejam limpas
e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da extremidade da

embalagem com um pano impregnado em Loctite
Removedor de Cola ou em álcool e voltar a enroscar
a tampa.

 Força instantânea
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FORMATOS

Tubo de 3g (Blister)

3g

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Gel

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Gel possui a máxima
força de união, colando em poucos segundos
qualquer tipo de material:  PORCELANA,
MADEIRA, PLÁSTICO, METAL, BORRACHA,
COURO, MÁRMORE...

 Máxima força de união
 Tampa antiobstrução
 Não goteja, pelo que é ideal para qualquer aplicação

inclusive em superfícies verticais.
 Perfeita para materiais porosos, já que o produto fica

na superfície e o poder de união é maior.

Vantagens

Modo de emprego

 Abertura: Tampa perfuradora. 
Enroscar a tampa até ao fim para perfurar a membrana
de alumínio. Para aplicar o produto desenroscar só
a tampa superior.
 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas

e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Recomendada para superfícies rugosas, permite
preencher todos os recantos que possam existir entre
as superfícies a colar.

 Força instantânea
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FORMATOS

Tubo 3g (Blister)

3g

Control

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

COLAGEM INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Control possui a máxima
força de união, colando em poucos segundos
qualquer tipo de material:  PORCELANA,
MADEIRA, PLÁSTICO, METAL, BORRACHA,
COURO, MÁRMORE...

 Exclusivo Press Control System que permite uma
dosagem exacta gota a gota.
 Fecho de segurança com sistema de bloqueio

com duplo click.
 Embalagem antichoque que assegura

uma conservação óptima do produto.

Vantagens

Modo de emprego

 Abertura: Tampa perfuradora. 
 Enroscar a tampa até ao fim para perfurar

a membrana de alumínio. Para aplicar o produto
desenroscar só a tampa superior.
 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas

e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Força instantânea
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COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima resistência e flexibilidade graças à sua nova fórmula enriquecida com
partículas de borracha.

Power Gel

FORMATOS

Tubo de 3g (Blister)

3g

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Power Gel é uma cola
multimateriais que pode colar inclusive materiais
flexíveis graças à sua fórmula enriquecida com
partículas de borracha.

 Máxima força de união
 Flexibilidade
 Fórmula gel, ideal para superfícies verticais

- Não goteja
 Transparente
 Resiste a golpes e vibrações

Vantagens

Modo de emprego

 Abertura: Tampa perfuradora. 
Enroscar a tampa até ao fim para perfurar a membrana
de alumínio. Para aplicar o produto desenroscar só
a tampa superior.
 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas

e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 Power Gel sobre uma das superfícies e, mantendo
os dedos afastados da zona de aplicação, pressionar
levemente durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 Power Gel em posição

vertical num lugar fresco e seco.

 Máxima força de união
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FORMATOS

2 Tubos 3g (Blister)

3g

Pack Económico

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

COLAGEM INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Original Pack Económico
possui a máxima força de união, colando em
poucos segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE...

 Produto a preço especial
 Máxima força de união (Resiste 260Kg/cm2

 Tampa antiobstrução
 Transparente - Uniões limpas e invisíveis
 Multimarcas
 Resiste a golpes

Vantagens

Modo de emprego

 Abertura: Tampa perfuradora. 
 Enroscar a tampa até ao fim para perfurar

a membrana de alumínio. Para aplicar o produto
desenroscar só a tampa superior.
 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas

e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Força instantânea
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COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Control Gel

FORMATOS

Tubo de 3g (Blister)

3g

Aplicação

 Loctite Super Cola 3 Control Gel possui a
máxima força de união, colando em poucos
segundos qualquer tipo de material:
PORCELANA, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL,
BORRACHA, COURO, MÁRMORE...

 Exclusivo Press Control System que permite uma
dosagem exacta gota a gota.
 Fecho de segurança com sistema de bloqueio com

duplo click.
 Embalagem antichoque que assegura uma

conservação óptima do produto.
 Não goteja, pelo que é ideal para qualquer aplicação

inclusivé em superfícies verticais.
 Perfeita para materiais porosos, já que o produto fica

na superfície e o poder de união é maior.

Vantagens

Modo de emprego

 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas
e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação

com um pano impregnado em Loctite Removedor de
Cola ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Recomendada para superfícies rugosas, permite
preencher os pequenos orifícios que possam existir
entre as superfícies a colar.

 Força instantânea
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FORMATOS

Tubo 3g (Blister)

3g

Especial Vidro

COLA UNIVERSAL INSTANTÂNEA PARA VIDRO

COLAGEM INSTANTÂNEA

Máxima força de união em poucos segundos.

Aplicação

 Específica para a colagem de vidro com vidro
ou com metal em menos de 1 minuto sem
necessitar de luz solar. Cola vidro com vidro
em qualquer espessura ou cor, sendo também
ideal para colar espelhos retrovisores.

 Cola vidros em segundos
 Totalmente transparente
 Resistente à máquina de lavar a loiça

Vantagens

Modo de emprego

 Abertura: Tampa perfuradora. 
 Enroscar a tampa até ao fim para perfurar

a membrana de alumínio. Para aplicar o produto
desenroscar só a tampa superior.
 Comprovar que as superfícies a unir estão limpas

e secas.
 Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Super

Cola 3 sobre uma das superfícies e, mantendo os dedos
afastados da zona de aplicação, pressionar levemente
durante uns segundos as peças a unir.
 Retirar o excesso de cola da ponta de aplicação com

um pano impregnado em Loctite Removedor de Cola
ou em álcool e voltar a enroscar a tampa.
 Manter Loctite Super Cola 3 em posição vertical num

lugar fresco e seco.

 Força instantânea
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COLA INSTANTÂNEA PARA PLÁSTICOS

Máxima força de união em poucos segundos.

Super Plastics

FORMATOS

Tubo 4ml+2g (Blister)

4ml+2g

 Activador reforçado com Fixactive.
 Activador em formato marcador mais fácil de aplicar.

Vantagens

Modo de emprego

 Apertar a tampa de segurança e rodar para abrir
o frasco.
 Assegure-se de que as superfícies a unir estão limpas

e secas e encaixam perfeitamente.
 Aplicar uma camada de activador Super Plastics 1

sobre as duas superfícies a colar e deixar secar o produto
no mínimo 15 segundos.
 Abrir o tubo (tampa perfuradora).
 Aplicar uma pequena quantidade de Super Plastics 2

apenas numa das superfícies a unir e pressione durante
30 segundos as duas peças. Manter Super Plastics
na posição vertical em lugar fresco e seco.

Aplicação

 Loctite Super Plastics é uma cola instantânea
que permite colar todo o tipo de plásticos: PVC,
ABS, polietileno, polipropileno, Teflon, nylon, etc,
em menos de um minuto. Graças ao tratamento
activador, repara com a máxima força objectos
de plástico que até agora eram impossíveis
de reparar como aparelhos electrónicos,
electrodomésticos, acessórios de automóvel,
óculos ...

 Força instantânea
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FORMATOS

Tubo 5g (Blister)

5g

Removedor de Cola

DESCOLA TUDO UNIVERSAL

COLAGEM INSTANTÂNEA

Máxima eficácia, prático e limpo.

Aplicação

 O Loctite Descola Tudo é ideal para solucionar os
problemas causados pelo uso indevido de praticamente
qualquer tipo de cola. A sua exclusiva fórmula em gel
permite uma aplicação fácil e cómoda inclusive em
superfícies verticais.

 Máxima eficácia em qualquer tipo de material.
 Soluciona de maneira limpa e prática problemas

causados pelo uso indevido de praticamente
qualquer tipo de cola.
 Não pinga, pelo que é ideal para qualquer aplicação

inclusive em superfícies verticais.

Vantagens

Modo de emprego

Recomendações antes de usar: Experimentar antes
de usar numa zona que não seja visível, sobretudo se
se trata de plásticos, tecidos ou superfícies pintadas.
 Abertura: Tampa perfuradora. Enroscar a tampa até

ao fim para perfurar a membrana de alumínio.
Para aplicar o produto desenroscar apenas a tampa superior.

Superfícies sujas, etiquetas adesivas ou objectos mal colados:
• Aplicar uma pequena quantidade de Loctite Descola Tudo
sobre a superfície do objecto mal colado.
• Colocar um papel ou um tecido absorvente e secar a área
com um pano limpo.
Repetir a operação se for necessário.

Tecidos ou roupa manchada:
• Colocar uma pequena quantidade de Loctite Descola Tudo sobre a mancha.
• Colocar um papel ou tecido absorvente em ambos os lados
do tecido, para que a cola seja absorvida.
• Deixar actuar umas horas, preferencialmente durante toda a noite.
• Retirar o tecido absorvente e secar com um pano limpo.
• Repetir a operação se for necessário.
• Enxaguar bem com água.

Descolar os dedos:
• Aplicar Loctite Removedor de Cola sobre a zona colada.
• Esperar uns minutos para que a cola amoleça.
• Descolar devagar ambas as partes para que o produto descole a pele.
• Separar cuidadosamente os dedos e enxaguar bem com água e sabão.
• Repetir a operação se for necessário.

Não é indicado para polietileno, polipropileno e Teflon®

 Máxima eficácia
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 Fácil dissolução.

 Alto rendimento

COLA UNIVERSAL PARA PAPÉIS PINTADOS

Cola metilcelulósica de alta qualidade, especialmente indicada para papéis
pintados leves, pesados e papéis com reverso de cortiça.

Universal

Propriedades

 Fácil dissolução e aplicação
 Transparente: não mancha
 Permite um óptimo ajuste do papel
 Alto rendimento: 8/10 rolos por embalagem
 Máxima aderência

Modo de emprego

 Preparação da parede
1. Retirar os velhos papéis (se for necessário) com Metylan Removedor
de Papéis de Parede.
2. Eliminar as camadas de tinta anteriores.
3. Tapar fissuras e buracos existentes com Metylan Não Mais Fendas.
A parede deve ficar isenta de pó e gordura.
4. Uma vez pronta, tapar os poros aplicando uma camada de Metylan
Universal na concentração indicada na embalagem. Desta forma, poderá
retirar facilmente o papel quando desejar renovar a decoração.

 Preparação e aplicação da cola:
1.Colocar num balde a quantidade de água fria requerida, segundo
o tipo de papel.
2.Deitar o conteúdo do pacote em água, mexendo ao mesmo tempo.
Agitar durante uns instantes.
3.Esperar 20 a 30 minutos e agitar de novo energicamente. Metylan
Universal estará assim pronto a usar.
4.Cortar o papel segundo a altura da parede deixando 5 cm de margem
em cada extremo.
5.Colocar uniformemente a cola no verso do papel com uma trincha,
prestando especial atenção aos bordos.
6.Dobrar o papel sobre si mesmo, e deixar amolecer durante 5 a 10
minutos antes de o aplicar.

 Colocação do Papel:
1.A parede deve estar completamente seca.
2.Iniciar a colocação perto de um ângulo da parede e a uma distância
inferior à altura de um rolo.
3.Marcar na vertical e colocar a primeira camada.
4.Alisar com uma trincha desde o centro até aos bordos e de cima para
baixo eliminando as bolhas de ar.
5.Colocar o restante produto ajustando-o perfeitamente e retirar
o excesso de papel de cima para baixo.
6.Retirar os restos de cola sobre o papel com uma esponja húmida.
As ferramentas podem limpar-se com água.

Dosificação

 Preparação da parede:
Água por pacote : 10L
Rendimento: 100 m2

Água por pacote : 8,5L
Rendimento: 50 m2 • 10 rolos

 Leves:

 Médios:
Água por pacote : 7,5L
Rendimento: 45 m2 • 9 rolos

Água por pacote : 6,5L
Rendimento: 40 m2 • 8 rolos

 Pesados:

FORMATOS

Pacote 125g

125g
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Especial

COLA ESPECIAL PARA PAPÉIS PESADOS E VINÍLICOS

DECORAÇÃO

Cola metilcelulósica de alta qualidade reforçada com resinas sintéticas
e fungicidas para a colagem de papéis pesados, têxteis, vinílicos

e outros papéis especiais.

 Máxima aderência

 Fácil dissolução

Propriedades

 Fácil dissolução e aplicação
 Transparente: não mancha
 Contém fungicidas
 Permite um óptimo ajuste do papel
 Alto rendimento: 5/6 rolos por embalagem
 Máxima aderência

Modo de emprego

 Preparação da parede
1. Retirar os velhos papéis (se for necessário) com Metylan Removedor
de Papéis de Parede.
2. Eliminar as camadas de tinta anteriores.
3. Tapar fissuras e buracos existentes com Metylan Não Mais Fendas.
A parede deve ficar isenta de pó e gordura.
4. Uma vez pronta, tapar os poros aplicando uma camada de Metylan
Universal na concentração indicada na embalagem. Desta forma, poderá
retirar facilmente o papel quando desejar renovar a decoração.

 Preparação e aplicação da cola:
1.Colocar num balde a quantidade de água fria requerida, segundo o
tipo de papel.
1.Deitar o conteúdo do pacote em água, mexendo ao mesmo tempo.
Agitar durante uns instantes.
1.Esperar 20 a 30 minutos e agitar de novo energicamente. Metylan
Universal estará assim pronto a usar.
1.Cortar o papel segundo a altura de parede deixando 5 cm de margem
em cada extremo.
1.Colocar uniformemente a cola no verso do papel com uma trincha,
prestando especial atenção aos bordos.
1.Dobrar o papel sobre si mesmo, e deixar amolecer durante 5 a 10
minutos antes de o aplicar.

 Colocação do Papel:
1.A parede deve estar completamente seca.
2.Iniciar a colocação perto de um ângulo da parede e a uma distância
inferior à altura de um rolo.
3.Marcar na vertical e colocar a primeira camada.
4.Alisar com uma trincha desde o centro até aos bordos e de cima para
baixo eliminando as bolhas de ar.
5.Colocar o restante produto ajustando-o perfeitamente e retirar o
excesso de papel de cima para baixo.
6.Retirar os restos de cola sobre o papel com uma esponja húmida.
As ferramentas podem limpar-se com água.

Dosificação

 Preparação da parede:
Água por pacote : 8L
Rendimento: 60-80 m2

Água por pacote : 4L
Rendimento: 22-26 m2 • 4-5 rolos

 Têxtil, vinílico, papéis pesados e outros:

FORMATOS

Pacote 200g

200g
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MÁXIMA EFICÁCIA

Metylan Removedor de Papéis de Parede é o produto ideal para remover
facilmente todo o tipo de papéis de parede.

Removedor Papel Parede

FORMATOS

Embalagem 500ml

500ml

Modo de emprego

1. Preparação do produto: dissolver o produto em água
da seguinte forma:
 Papéis leves: 250 ml em 10 litros de água.
 Papéis pesados, vinílicos e estucados: 500 ml em 10 litros de

água.
Nos papéis vinílicos e laváveis devem abrir-se poros por intermédio
de uma escova metálica ou papel de lixa, para facilitar a
penetração do produto.
2. Remover o papel: aplicar a solução sobre a parede com
a ajuda de uma trincha ou esponja. Deixar actuar de 5 a 10
minutos (dependendo do tipo de papel). O papel desprender-
se-à facilmente e pode acabar de o remover com uma espátula.

Rendimento

 Uma embalagem permite remover até 100 m2 de papel.
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FORMATOS

Embalagem 250g

250g

Sanefas DECORAÇÃO

COLA ESPECIAL PARA A COLAGEM DE TODO O TIPO DE
FAIXAS DECORATIVAS DE PAPEL

Cola especial para a colagem de todo o tipo de faixas decorativas de papel
sobre paredes pintadas ou já com qualquer tipo de papel aplicado. A escova

incorporada faz com que a aplicação seja fácil, cómoda, rápida, regular e limpa.

 Pronta a aplicar

Rendimento

Uma embalagem cola 150 m2 de papel:
 15 metros lineares em sanefas de 10 cm de largura
 12 metros lineares em sanefas de 13 cm de largura
 8 metros lineares em sanefas de 18 cm de largura

Modo de emprego

1. O suporte deve estar liso, seco e isento de pó e gordura.
Se foi aplicado papel de parede, esperar 24 horas antes
de colocar a faixa decorativa.
2. Humedecer previamente o verso da faixa
com uma esponja limpa.
3. Pressionar suavemente a embalagem e distribuir a cola
de forma regular e uniforme com o aplicador sobre o verso
da faixa, aplicando desde o centro até aos bordos.
4. Colar a faixa ao papel ou à parede uniformemente.
5. Eliminar os restos de cola com uma esponja húmida.
Recomendamos limpar o aplicador com água após usar.
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Rodapés e Molduras

COLA DE MONTAGEM

Cola de montagem extra forte é um produto ideal para a fixação
e união de praticamente todos os materiais, sem necessidade
de pregar ou perfurar.

 Extra Forte

Propriedades

 Poder de reenchimento de superfícies
irregulares.
 Adequado para interiores e exteriores.
 A resistência máxima é obtida ao fim

de 24 horas.
 Na união de objectos pesados ou superfícies

irregulares, recomenda-se utilizar uma
sustentação temporária até que a cola seque.

Modo de emprego

 Superfícies não porosas – colagem por contacto:
1. Aplicar um cordão contínuo de cola sobre uma das peças
ou efectuar uma colagem por pontos se a superfície
for demasiado grande.
2. Unir as peças, pressionar com força e voltar a separá-las.
3. Deixar evaporar o solvente durante cerca de 5 minutos
e voltar a unir as peças exercendo uma forte pressão.
 Superfícies porosas:

1. Aplicar um cordão contínuo de cola sobre uma das peças
ou efectuar uma colagem por pontos se a superfície
for demasiado grande.
2. Unir as peças e pressionar com força. Este procedimento
permite rectificar a posição inicial das peças.

Aplicações

 Indicado para a montagem de todo o tipo de elementos
decorativos tais como: rodapés, frisos, perfis, molduras, painéis
decorativos ou placas de gesso.

Materiais

 Metylan Rodapés e Molduras é indicado para cerâmica, tijolo,
betão, pedra, madeira, cortiça, metal e plástico. Não apto para
PP, PE nem Teflon®.

FORMATOS

Cartucho 330g

330g
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Apoio ao Cliente  21 957 81 60


