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 Descrição do Produto 

A COLA TUDO TEK BOND é um adesivo versátil desenvolvido com tecnologia de 
ponta. Formulado com matérias primas de alta qualidade, possui um alto poder de 
colagem entre os mais diferentes tipos de materiais. É um adesivo com excelentes 
propriedades físico-químicas como transparência, resistência a intempéries, 
flexibilidade, resistente a impactos e vibrações, não possui cheiro e é isento de 
agentes agressivos como ácidos e solventes, não causa danos à saúde nem ao meio 
ambiente 

Propriedades Físicas 

 

Aparência (visual):                                                  Pasta tixotrópica transparente 

Tempo de formação de película:                                      10 minutos 

Densidade a 25 ºC: 1,05 g/mL 

Temperatura ideal de aplicação: + 5 a 45°C 

Temperatura de trabalho: - 30 a 120°C 

Dureza Shore A:         50 

Tempo de armazenamento 5 a 25 °C: 12 meses 

Resistência ao cisalhamento:  6,2 Mpa 

  

Propriedades e benefícios 

 
� Monocomponente; 

� Fácil de aplicar; 

� Evita sujeiras desnecessárias no ambiente; 

� Cura a temperatura ambiente;  

 

� Excelente aderência e alta viscosidade; 

� Não tem cheiro; 

� 100 % transparente; 

� Resistente a água, impactos e vibrações; 

Aplicações típicas 

 
O adesivo COLA TUDO é ideal para o uso doméstico podendo ser utilizado na colagem e reparos de objetos de madeira, 
vidro, metais, porcelana, couro, tecidos, conserto de calçados, bolsas, entre outros.  
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Instruções de uso e manuseio 

 
1. Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e poeira; 
2. Aplique o adesivo em uma das superfícies e junte-as, mantenha sob pressão por aproximadamente 15 minutos. 
3. A cura inicial ocorre em aproximadamente 2 horas, cura total em 24 horas. 
4. Em aplicações verticais, utilize calços para evitar que o objeto deslize ou se afaste da área de colagem. 

 

Limitações de uso 

 
A COLA TUDO TEKBOND não é indicada para as seguintes situações:  

 
1. Para todas as superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes; 
2. Não deve ser aplicado em material plásticos: Polietileno, Polipropileno e Teflon; 

3. Em caso de superfícies que houver tinta (pintura) verificar as condições das mesmas de possíveis descamações, caso haja 
necessidade, efetuar o lixamento no local de aplicação; 

4. Para superfícies que tenham contato direto com alimentos; 
5. Não pode ser usado como adesivo estrutural; 
 
Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos. 

 

Embalagens disponíveis 

 
A Tekbond disponibiliza:  bisnagas de 20 g; 

 

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. 
 
 
 
 

 
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. 


