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CARTUCHOS

CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

ADESIVO DE MONTAGEM
Produto indicado para colagem e montagem de móveis de madeira, portas, janelas e 

molduras de gesso.

• Fixação sólida e permanente
• Excelente aderência e elasticidade
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

Madeira, cerâmica, cimento, caixilhos de portas, rodapés, painéis pré-fabricados, ladrilhos, 
poliestireno expandido e todos os tipos de suportes absorventes.
 Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

B-31C

Aderência
> 11 Kg/cm2 sobre cimento

Secagem em 1 mm de espessura
4 - 5 H

Desempenho
0,75 m2/kg

Classificação relativamente ao fogo

Granulometria máxima
200 mícrons

7.0 - 8.0

Espessura máxima por camada
2 mm 

Vida útil
Sem limite

Preparação
Pronto para usar.

E- d0

• Criar ligações entre materiais
• Montagem de móveis de madeira

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1,  REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO 

DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 4,92 g/l COV max.
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Palete de 120 caixas 
de 12 x 310 ml


