Produtos feitos
para quem ama
Artesanato

L I N H A

D E

A Cola Instantânea favorita dos artistas
tem nome e números: Tekbond 1, 2 e 3.
Conheça um pouco mais sobre a cola pioneira no mercado
de Artes e aprenda sobre as diferenças entre elas.

Baixa
Viscosidade
Recomendada para a
colagem de superfícies
lisas ou de difícil adesão.
Por ser mais líquida,
possui baixo embranquecimento quando
aplicada.
Ideal para colagens
muito rápidas.

Média
Viscosidade
A mais pedida pelos
artistas. É o ‘meio-termo’
entre as colas 1 e 3,
ideal para quase todos
os tipos de colagem.
Oferece grande força e
resistência para um
trabalho sempre
bem acabado.

Alta
Viscosidade

A Linha de Artesanato
Tekbond foi especialmente
desenvolvida para trabalhos
de arte profissional e amador.
São adesivos instantâneos,
colas especiais, silicones,
tinta em spray e muito mais.
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Quase um gel, não
escorre. Permite o
reposicionamento da
peça por alguns
segundos para ajustes
mais finos. Ideal
para colagem de
superfícies
irregulares.

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 20G,50G E 100G
OS ADESIVOS DE 20G SÃO COMERCIALIZADOS EM CAIXAS 10 UNIDADES CADA

Cola Spray
A Cola Spray Tekbond é um adesivo aerossol indicado para uma grande variedade de aplicações. Ideal para trabalhos artísticos,
decoração, estamparias, entre outros. Dispoinível em versão reposicionável (que cola e descola) e permanente.
VERSÃO REPOSICIONÁVEL
Excelente poder de cobertura.
Colagem com precisão e sem
desperdícios. Possibilita reposicionar várias vezes seguidas o
material colado. Não escorre e não
enruga superfícies.

VERSÃO PERMANENTE
Excelente acabamento.
Alta produtividade. Colagem
com precisão e sem desperdícios.
Ideal para isolamentos acústicos.
EMBALAGENS DE 305G
CX. 12 UNID.

EMBALAGENS DE 450G
CX. 12 UNID.

Cola PVA Extra
Resistentes, proporcionam excelente
acabamento para trabalhos de arte com um
ótimo custo benefício.
EMBALAGENS DE 250G, 500G E 1KG
CX. 12 UNID.

Fitas Fixa Tudo
Crie, monte, repare... solte a sua imaginação com as
Fitas Fixa Tudo da Tekbond. Fitas Dupla Face Espuma e
Acrílicas. Ideal para trabalhos de decoração e
artísticos. Resistentes e de fácil aplicação, estão
disponíveis para ambientes internos e externos.
CX. 12 UNID.

Silicone
Transparente 50g
Ideal para trabalhos com Arte Francesa.
Proporciona acabamento transparente e possui
ótima textura para o trabalho artístico.
De quebra, você ainda leva um produto ideal
para os pequenos reparos e vedações de casa.
BLÍSTER 50G - CX. COM 12 UNID.
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Pinte, decore e reforme
com a linha Super Color Tekbond

Bico anatômico.

Amostra da cor
na lata.

Confortável! Os bicos
das latas de Super
Color proporcionam
uma aplicação mais
precisa e eficiente.

Não tem surpresa!
Todas as tintas trazem
na embalagem uma
amostra da cor real.

TA B E L A D E C O R E S
USO GERAL
NOME DA COR

NOME DA COR

PRETO FOSCO
PRETO BRILHANTE
BRANCO BRILHANTE
ALUMÍNIO
VERMELHO
DOURADO
AMARELO
AZUL CLARO
AZUL
AZUL ESCURO
BRANCO FOSCO

GELO
GRAFITE
PLATINA
LARANJA
ROSA
VERDE ESCURO
VERDE
BEGE
MARROM
PRIMER (FUNDO)
VERNIZ

FLUORESCENTE

METÁLICO

NOME DA COR

NOME DA COR

VERDE
AMARELO
LARANJA
ROSA

AZUL
CROMADO
DOURADO
VERMELHO
COBRE
PRETO
VERDE
BRONZE
OURO
PRATA

ALTA TEMPERATURA
NOME DA COR
PRETO BRILHANTE
PRETO FOSCO
ALUMÍNIO

ATENÇÃO: As cores acima são apenas para uma leve referência dos produtos disponíveis em linha e não servem como
referência da cor final da tinta. Para conhecer as amostras de cores reais, solicite nosso catálogo específico das tintas
Super Color Tekbond. Super Color Tekbond não é recomendada para aplicação em isopor.*

CADA COR É VENDIDA EM CAIXAS COM 6 UNIDADES

A SUPER COLOR é a linha de
tintas em aerossol com
altíssima
qualidade
e
desempenho da Tekbond.
Está disponível em quatro tipos
diferentes:
Uso
Geral,
Fluorescente, Metálica e Alta
Temperatura. Não importa qual
o tipo de trabalho que você irá
realizar, seja um pequeno
reparo, um trabalho de arte ou
mesmo a pintura de uma grande
área: existe sempre uma Super
Color ideal para a sua
necessidade.
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Conte com as linhas Hobby, Rápido, Fix , Profissional, Massa,
Transparente e Náutico, para diversos tipos de colagens seja em
grandes, médias ou pequenas áreas. Superfícies lisas, porosas ou
irregulares, há sempre um Araldite certo para sua necessidade.

Araldite® Hobby
Esta é a linha de uso geral, indicada para as mais diversas aplicações do dia-a-dia, desde
reparos domésticos até aplicações na indústria. Por ser um coringa, é indicado para
superfícies lisas, porosas e até irregulares como azulejo, madeira, vidro, concreto e na
maioria dos plásticos. Faça reparos definitivos nas mais variadas situações.

Araldite® é uma marca registrada da Huntsman LLC ou de uma de suas afiliadas.

LINHA DE PRODUTOS

Cura Inicial: 10 minutos
Cura Total: 8 horas

Hobby - 16g (Caixa)
Cx. Display - 6 unidades

Hobby - 16g (Blíster)
Cx. Master - 12 unidades

Hobby - 23g (Caixa)
Cx. Display - 6 unidades

Hobby - 23g (Blíster)
+ Super Cola 2g
Cx. Master - 12 unidades

Hobby - Seringa - 6g
(Blíster)
Cx. Master - 12 unidades

Hoby - Seringa - 25g
(Blíster)
Cx. Master - 12 unidades

Hobby - 2Kg (Pote) Cx. Master - Kit

Araldite® Transparente

Araldite® Rápido

Sua transparência garante uma
colagem discreta e resistente,
principalmente em trabalhos de arte
como colagem de joias e bijuterias,
além de outros materiais. Sua
secagem é rápida e o acabamento é
perfeito.

Indicado para colagens que necessitem de
velocidade e resistência. Seca em poucos
minutos nos mais diversos materiais como
madeira, vidro, concreto e muitos outros. É
recomendado para peças menores, reparos
rápidos e trabalhos artesanais.
Cura Inicial: 5 minutos
Cura Total: 2 horas

Rápido - 23g (Caixa)
Cx. Display - 6 unidades

Cura Inicial: 5 minutos
Cura Total: 8 horas

Araldite® Profissional

Araldite® Massa

Indicada para grandes áreas, sejam elas
lisas, porosas ou irregulares. Ideal para
colagens profissionais que necessitam de
tempo para ajuste. Oferece altíssima
resistência mecânica.
Recomendada
para
colagens
que
necessitam de alto poder de adesão e
resistência. Também é utilizada como um
verniz de alta performance.

Veda, repara, fixa e molda.
É indicada para os mais
diversos
reparos
e
vedações. Versátil, adere
em granito, mármore,
vidro, concreto, cerâmica,
dentre outros.
Massa - 100g
(Caixa)
Cx. Master - 24 unidades

Cura Inicial: 2 horas
Cura Total: 24 horas

Cura Inicial: 90 minutos
Cura Total: 24 horas

Profissional - 23g (Caixa)
Cx. Display - 6 unidades

www.tekbond.com.br/araldite
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Transparente
Seringa - 6g (Blíster)
Cx. Master - 12 unidades

Profissional - 234g (Caixa)
Cx. Display - 6 unidades

Profissional - 1,8Kg (Balde)
Cx. Master - Kit

Profissional - 6,4Kg (Balde) Cx. Master - Kit

Cola Tudo
É um adesivo sem cheiro, transparente, flexível, resistente a
impactos e vibrações. Pode ser aplicado em ambientes
internos e externos, pois é resistente à água e aos raios UV. É
isento de agentes agressivos como ácidos e solventes, o que
permite sua aplicação em materiais delicados. Não causa
danos à saúde e nem ao meio ambiente.
EMBALAGEM DE 20G CX. 12 UNID.

FORTE

FLEXÍVEL

MULTI
MATERIAL

RESISTE
A ÁGUA

RESISTE AOS TRANSPARENTE RESISTE A REPOSICIONÁVEL
RAIOS UV
IMPACTOS

Cola Vinil

Cola de Contato

Produto
especialmente
desenvolvido e indicado
para colagens de PVC
flexível entre si. Possui
rápida aderência, boa
flexibilidade e excelente
resistência à água e
intempéries.

A Cola de Contato Tekbond é um
adesivo de contato, à base de
borracha de Neoprene. Fácil de
usar, oferece secagem rápida, boa
resistência à água e excelente
força logo de início.
EMBALAGEM DE 30G
CX. 12 UNID.

EMBALAGEM DE 17G
CX. 12 UNID.

Bumpers e Feltros
Feltros e Bumpers protetores Tekbond.
Absorvem o impacto de batidas e quedas.
Indicados para o acabamento, proteção, calço
e/ou apoio para peças de vidro, por exemplo.
CX. 12 UNID.
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ESPONJA MÁGICA
A Esponja Mágica da Tekbond é indicada para remoção de
manchas e sujeiras em diversas superfícies utilizando
somente água, sem necessidade de utilização de produtos de
limpeza. Produto ecológico, não agride o meio ambiente,
requer pouco esforço, não deixa resíduos.
Caixa c/ 24 embalagens
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®
Rua Marcelino Pinto Teixeira. 1268
Pq. Industrial Ramos
Embu das Artes - São Paulo
CEP 06816-000
Tel + 55 (11) 4785.6600
sac@tekbond.com.br
www.tekbond.com.br

Siga a Tekbond:

Facebook
facebook.com/TekbondArtesanato

Youtube
youtube.com/tekbond_oficial

Instagram
instagram.com/TekbondArtesanato

Pinterest
pinterest.com/TekbondArtesanato

A Tekbond está nos melhores programas de arte.

www.tekbond.com.br/artesanato

Cola de Silicone
Líquida
Popularmente conhecida como a 'substituta da cola quente' com a vantagem de não
queimar os dedos de quem a usa.
É recomendada até mesmo para materiais
delicados, como Isopor. Mas é na colagem
de tecidos e feltro que a Cola de Silicone
Tekbond se destaca. Depois de seca, ela
não perde a flexibilidade e não danifica
(quebra) os tecidos.
Vale a pena destacar que a Cola de
Silicone Tekbond é atóxica, ou seja, ela
atende ao mercado escolar.

EMBALAGENS DE 30ml / 25g, 60ml / 51g
e 100ml / 85g - CX. DISPLAY - 12 UNID.

T6000 (Cola Permanente)
A Cola Permanente T6000 é indicada para trabalhos artísticos,
especialmente criação de jóias, bijouterias e colagem de
pedrarias em geral. Depois de seco mantém-se transparente e
flexível. Adesivo à prova d’água, indicado para customização
em tecidos (não solta com a lavagem).

EMBALAGENS DE 25G, 60G E 110G CX. 12 UNID.

Cola Universal
Adesivo versátil, é indicado para
colagem de tecidos, madeiras,
papel, cortiça, couro, acrílico e uma
infinidade de outros substratos.
Graças a esta versatilidade e a sua
alta transparência é amplamente
recomendada para trabalhos
artísticos.
EMBALAGEM DE 17G CX. 12 UNID.
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