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 Descrição do Produto 

A COLA UNIVERSAL é uma cola transparente, viscosa, feita a partir de 
copolímero de borracha sintética especial com grande desempenho após curado. 
É fácil de ser utilizada, possui cura rápida e adere a vasta gama de materiais.  
Possui alta resistência e uma excelente flexibilidade.  
Não contém tolueno. 

Propriedades Físicas - Líquido 
Aparência (visual):                                                  Líquido viscoso incolor 

Viscosidade a 25 ºC:                                      10.000 a 13.000 cps 

Densidade a 25 ºC: 0,90 a 1,00 g/mL 

Tempo de formação de película a 25°: 1 a 5 minutos 

Teor de sólidos (%):  > 45 % 

Solúvel em: Mek, Acetona, Nitrometano. 

Propriedades Físicas - Curado 

Aparência (visual):    Sólido Incolor 

Temperatura de serviço: - 20 a 80 °C 

Resistência ao Cisalhamento (aço x aço): ≥ 45 kgf/cm2        

Cura Total:                                                         24 horas 

Instruções de uso e manuseio 

É indicado para união de vários substratos (tecido, madeira balsa, “eucatex”, MDF, cortiça, papel, papelão, papel cartão, acrílico, 
couro, PVC, madeira eucalipto, pinus, renda e outros). É super resistente à água e óleos convencionais. Proporciona montagens 
e colagens de alto desempenho com qualidade oferecendo excelente resistência a desmontagem. 
 
Para obter um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeira.  
Deve-se aplicar uma camada fina de adesivo em apenas 1(um) dos substratos a serem colados, pois o excesso prejudica o bom 
desempenho da colagem. Após aplicação do adesivo, aguarde pela evaporação dos solventes. 

 
Nota: A Super Cola Universal NÃO é um adesivo instantâneo. Sua velocidade de cura é influenciada por vários fatores: o tipo de 
substrato utilizado, as condições da superfície, condições atmosféricas, limpeza, folgas entre as partes, etc. 
Se necessária limpeza do excesso de adesivo, deve ser feita com acetona ou MEK (metil etil cetona). 
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Limitações de uso 

1. Não pode ser utilizado para montagem estrutural;  

2. Não recomendado para colagem PE, PP, PTFE, ABS e poliestireno rígido;  

3. Não entrar em contato diretamente com os alimentos;  

4. Não é adequado para materiais de espuma; 

Instruções de armazenamento 

Mantenha fora do alcance de crianças. 

Mantenha o produto armazenado em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta ou fontes de ignição. Produto inflamável. 

Informações gerais 

Após o uso feche a embalagem. Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes 

contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica. 

Evite abrir a embalagem desnecessariamente. 

 

Antes da operação, por favor, leia com atenção as especificações de produtos e material, e instruções na embalagem do 

recipiente. 

 

PRODUTO INFLAMÁVEL. 

 

Para manuseio do produto, recomenda-se a utilização de EPI’s. Para maiores informações de segurança, consultar a FISPQ 

do produto. 

Embalagens disponíveis 

A Tekbond disponibiliza embalagem em bisnaga de alumínio de 17g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


