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 Descrição do Produto 

A COLA MADEIRA é uma emulsão de copolímero de acetato polivinílico especial, 
formulado com matérias-primas de alto desempenho pronta para uso. 
Possui secagem rápida e boa aderência. É ideal para colagens e reparos de móveis, 
encaixes, tacos, montagem de conjuntos de madeira e aplicações de laminação a frio. 
Excelente adesão a materiais porosos, tais como concreto, tecido, couro, têxteis, 
madeira, papelão e feltro. 

Propriedades Físicas 

 

Aparência (visual):                                                  Líquido levemente amarelado 

Odor:                                      Característico 

Viscosidade a 25 °C: 30.000 a 60.000 cps 

Densidade a 25 ºC: 1,03 a 1,05 g/mL 

pH a 25°C: 6,00 a 8,00 

Temperatura de aplicação: + 5 a 45 ºC 

Temperatura de serviço: - 30 a 90 ºC 

Teor de sólidos: 40 % 

Aspecto do filme: Transparente e flexível 

Tempo de armazenamento 5 a 25 °C: 12 meses 

 

Armazenamento 

 
Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 25ºC, ao abrigo da luz solar direta, 
longe de calor excessivo, faíscas, chamas; Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do 
produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. 
 

Instruções de uso e manuseio 

 
1. Temperatura de aplicação: 5°C a 45°C; 
2. Certifique-se que as superfícies a serem coladas estejam limpas e secas, livre de materiais soltos, poeira, sujeira ou qualquer 

outro contaminante; 
3. Espalhar a cola uniformemente sobre a superfície do material com um pincel. Pressione ou prenda as peças coladas até a 

cura total do adesivo; 
4. Limpe o excesso de cola com um pano úmido e feche novamente. 
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Limites de aplicação 
 
Cola Madeira não é indicado para as seguintes montagens:  

 
1. Não é adequado para a colagem entre plásticos; 
2. Para as superfícies pintadas; 
3. Entrar em contato diretamente com os alimentos; 
4. Pode não aderir em alguns papéis revestidos, por exemplo papel de cera revestido ou papel revestido de polietileno; 

 

Informações gerais 

 

Em caso de contato com a pele e olhos lavar com água em abundância, persistindo sintomas procurar assistência médica. Para 

maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

(FISPQ). 

 
 

Embalagens disponíveis 

 
� Frascos de 100g e 250 g. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por 
ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os 
usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador 
do produto. 


