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 Descrição do Produto 

 
A Cola Pastilha e Azulejo Tekbond é uma cola desenvolvida para instalação de 

pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica de forma prática, rápida e econômica. 

Ecologicamente correta, proporciona alta adesão e rápido endurecimento, ao 

mesmo tempo em que mantém flexibilidade suficiente para que as peças não se 

destaquem com o passar do tempo. Chega de ‘quebra-quebra’, renove o visual 

da sua casa sobrepondo pastilhas e azulejos onde desejar, no banheiro ou 

cozinha. 

 

Composição 

Polímero acrílico e aditivo. 

 

Informações técnicas  

 

Aparência Pasta uniforme 

Odor Típico  

Cor Branca 

Densidade (g/cm3) 1,75 ± 0,1 

Escorrimento (mm) ≤ 1 

Conteúdo de Sólidos (%) 65 - 80 

 

Instruções de uso  

 

1. Agite bem a embalagem antes do uso. 

2. Verifique se a superfície que receberá a aplicação está limpa e seca. 

3. Certifique-se de que não existam peças soltas antes de realizar a aplicação. 

4. Aplique a cola na superfície que irá receber o revestimento com o auxílio de uma espátula plástica dentada. 

5. Comece o assentamento de baixo para cima, respeitando o espaço das juntas entre eles, prevendo sua dilatação ou retração. 

6. Coloque os azulejos no lugar, fixando-os com firmeza. 

7. Após a aplicação, retire o excesso de cola com um pano molhado. 

8. Não mova as peças de colagem dentro de 24 horas. 

9. Após a cura do total do produto recomenda-se a aplicação de rejunte para dar acabamento. 

10. O produto pode ser removido mecanicamente. 

Rendimento: 750g faz aproximadamente 1m2 
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Armazenamento 

 

Manter em embalagem fechada em local fresco e arejado em temperaturas entre + 5 °C e 27 °C. Para evitar a contaminação do 
produto não utilizado, não devolva nenhum material ao seu recipiente original. 
 

Informações gerais e de segurança 

Não recomendado para aplicações com imersão constante em água, como piscinas, saunas e boxes. Não recomendamos a 

aplicação do produto puro para assentamento de pisos. A superfície onde será feita a aplicação deve ser plana, rígida, seca, 

limpa e livre de qualquer resíduo que possa interferir no processo de colagem. Mantenha longe do alcance de crianças e animais. 

 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza embalagem de 750g e 1,5 Kg em caixa com 8 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


