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Descrição do produto 

 

A Tekbond Cola Quente é uma cola de silicone desenvolvida para uso geral em diversas 

aplicações. Ideal para trabalhos artesanais e manuais, como colagem de tecido, EVA, 

madeira, papelão, papéis, couro, plástico, acrílico, metal, isopor e uso artístico em geral. 

 

Propriedades físicas da Cola Quente Transparente 

 

Aparência (visual):                                                  Bastão 

Cor:                                       Transparente 

Odor: Neutro 

Temperatura de amolecimento °C: 85 ± 5 

Temperatura ideal de aplicação °C: 160 ~190 

Diâmetro (mm): 7 ou 11 

Comprimento (cm): 30 

Tempo de armazenamento 5 a 27 °C: 24 meses 

  

Propriedades físicas da Cola Quente Translúcida 

 

Aparência (visual):                                                  Bastão 

Cor:                                       Translúcida 

Odor: Neutro 

Temperatura de amolecimento °C: 75 ± 5 

Temperatura ideal de aplicação °C: 120 ~150 

Diâmetro (mm): 7 ou 11 

Comprimento (cm): 30 

Tempo de armazenamento 5 a 27 °C: 24 meses 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Fácil e simples de usar. 

 Secagem rápida. 

 Alta viscosidade. 
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Instruções de uso e manuseio 

 

1. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura e cola antiga. 

2. Coloque o bastão na pistola de cola. Atente-se ao diâmetro da cola e da pistola de cola. 

3. Aperte a pistola no local indicado e insira a cola na superfície. Não toque no adesivo derretido, pois a temperatura estará em 

torno de 200 °C, podendo causar queimaduras graves.  

4. Junte as superfícies após aplicar a cola o mais rápido possível para obter uma ótima força de adesão. 

5. Assim que terminar de usar a pistola de cola, desligue-a e desconecte-a da tomada. 

 

Para demais aplicações, realize um teste de compatibilidade antes de utilizar. 

Nunca toque na ponteira da pistola elétrica quando a cola estiver derretida, devido à alta temperatura e ao risco de queimadura. 

Não adere a substâncias plásticas, como polietileno, polipropileno e Teflon. 

 

Informações gerais 

 

Pode ser nociva em contato com a pele. Pode causar queimadura térmica. Em caso de queimaduras com o adesivo (fundido), deve-

-se lavar imediatamente a pele com água fria e cobrir com um curativo limpo. Procure um médico. Evite o contato com material 

fundido e extrudado a quente ou com a ponta do aplicador. Evite a exposição direta dos olhos aos vapores.  

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico está disponível em nosso site: 

www.tekbond.com.br. 

 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza:  

 

Descrição Cor Diâmetro Comprimento Tipo Peso 
Cola Quente Bastão Transparente 7 mm 30 cm Fina 1Kg 
Cola Quente Bastão Transparente 11 mm 30 cm Grossa 1Kg 

Cola Quente Bastão Translúcida 7 mm 30 cm Fina 1Kg 
Cola Quente Bastão Translúcida 11 mm 30 cm Grossa 1Kg 
Cola Quente Bastão Translúcida 7 mm 30 cm Fina 500g 

 

 

Armazenamento 

 
Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor. 


