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Descrição do produto 

 

A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de contato à base de borracha de 

policloropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex.: 

madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex.: madeira-couro). Fácil de usar, 

oferece secagem rápida, boa resistência à água e excelente resistência inicial. 

Indicada para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais , 

lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, 

HDF, concreto, cimento e diversos substratos. 

 

Propriedades físicas 

 

Aparência (visual/ cor):                                                  Líquido viscoso âmbar 

Viscosidade Brookfield a 23 ±2 °C:                                      2.100 ~ 3.100 cps 

Teor de sólidos: 21±1% 

Odor: Solvente 

Temperatura de aplicação recomendada: 25±5 °C 

Densidade a 23 ±2 °C: 1,10 ± 0,02 g/mL 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Fácil e simples de usar. 

 Secagem rápida. 

 

Indicações 

 
 MDP 

 OSB 

 MDF (Medium Density Fiberboard) 

 Compensado 

 Chapas metálicas 

 Chapas de cimento amianto 

 Painel de gesso acartonado 

 Paredes e pisos c/ argamassa especial 

(cimento/areia – 1:3) 

 Couro 

 Espuma 

 Lâminas metálicas 

 Carpete 

 Papéis decorativos 

 Lâminas de madeira 

 Tecidos vinílicos p/ parede 

 Madeira maciça 

 Cerâmica;
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Instruções de uso e manuseio 

 

1. Certifique-se de que as superfícies a ser coladas estejam secas e limpas (livres de poeira, gordura ou qualquer resquício de 

oleosidade). 

2. Caso a superfície de colagem não seja porosa ou nivelada, recomendamos que você lixe a peça para propiciar melhor 

ancoragem da cola. 

3. Mexa o adesivo antes de usar. Em seguida, aplique uma camada uniforme de cola em ambas as superfícies a ser coladas com 

uma espátula dentada, pincel de cerdas duras ou rolo de lã de carneiro. Para materiais mais porosos, é indicada uma segunda 

aplicação após 20 minutos da primeira demão. 

4. Aguarde o tempo de secagem da cola em ambas as superfícies de 15 a 30 minutos. Esse tempo pode variar conforme a 

temperatura e a ventilação do ambiente. OBS.: verificar com a ponta dos dedos se há aderência. Os dedos não devem ficar 

com resíduos da cola. 

5. Faça a união das peças apenas após a secagem, pressionando do centro para as pontas, evitando assim a formação de bolhas. 

6. Após o uso, feche bem a embalagem do produto, para prolongar sua vida útil. 

7. Não teste a resistência da colagem antes de 48 horas após a pressão. 

8. O tempo de cura total é de 7 dias. 

 

Recomendamos a realização de testes antes da aplicação final do produto.  

Não adere em materiais à base de polietileno, polipropileno e PTFE (resina antiaderente). 

Limpeza: a Cola de Contato Tekbond pode ser removida com o uso de solventes enquanto ainda estiver líquida. Depois de seca, 

deve-se lixar o excesso do produto. 

 

Métodos de aplicação 

 

DEFEITOS COMUNS E SUAS CAUSAS 

Bolhas de ar retidas entre duas peças, geralmente, são causadas por: 

 Aplicação da camada irregular de cola. 

 Tempo de secagem insuficiente. 

 Pressão de contato insuficiente ou não efetuada do centro para as bordas. 

 

COLAGEM FRACA  

 Tempo de secagem muito curto ou muito longo. 

 Pressão realizada de forma errada ou insuficiente. 

 Aplicação de cola em somente uma superfície. 

 Uso da cola fora das especificações recomendadas. 

 Quantidade de cola insuficiente. 

 

RENDIMENTO DA COLA 

O rendimento dependerá da superfície e do tipo de aplicação, lembrando que todas as aplicações de cola de contato devem ser 

realizadas em ambas as superfícies a ser coladas. Exemplo: para aplicação utilizando espátula dentada sobre MDF ou madeira, 

o rendimento é de 270 a 400 g/m2, incluindo as duas superfícies. 
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Informações gerais 

 

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO 

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. 

Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 

Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. 

Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

Obtenha instruções específicas antes da utilização. 

Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. 

A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar 

dependência e danos irreversíveis à saúde. 

 

 
 

 

Embalagens disponíveis 

 
A Tekbond disponibiliza: 200g, 400g, 750g, 2,8Kg e 14Kg. 
 

Armazenamento 
 
Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor. Descarte o recipiente de acordo com a legislação vigente local. 

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS  

A inalação intencional, frequente e em concentrações elevadas pode 

causar dependência, danos irreversíveis à saúde e até a morte. 


