36372 - UHU WALL & FINISH COLA REPARADORA BLISTER 95 G PT / ES

COLA REPARADORA
COLA REPARADORA DE PAPEL DE PAREDE EXTRA FORTE, PRONTA A USAR
PARA UMA REPARAÇÃO FÁCIL DAS PARTES SOLTAS.
APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
1. A superfície deve estar limpa, seca, lisa e sem poeiras ou
gorduras. 2. Retire a tampa da embalagem. Use o aplicador
para trabalhar com precisão em juntas abertas. Rode a tampa
doseadora meia volta para aplicar a cola em superfícies
maiores, tais como cantos soltos. 3. Aplique abundantemente
a cola de reparação na parede. Use o pincel para distribuir
uniformemente a cola e para chegar aos cantos mais difíceis.
Deixe secar a cola durante 2 horas. 4. Depois aplique uma
camada fina na parte de trás do papel de parede e distribua
uniformemente com o pincel. 5. Pressione com firmeza o papel
de parede contra a parede e retire as bolhas de ar debaixo do
papel usando uma espátula de plástico para papel de parede
ou um pano seco. Com movimentos de dentro para fora.
Manchas/resíduos: Remova os vestígios de cola imediatamente
com um pano húmido. A cola seca na superfície do papel de
parede pode ser removida cuidadosamente com água quente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Base química:

Poliacrilato

Cor:

Transparente

Consistência:

Líquida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cola Reparadora de papel de parede extra forte, pronta a
usar para uma reparação fácil das partes soltas do papel de
parede. Com pincel adicional para reparações de precisão –
adequada para todos os tipos de papel de parede.

Densidade ca.:

1,05 g/cm³

Tempo de secagem/de
cura aprox.*:

< 1 minuto

Resistência final da
colagem depois:

24 horas

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Para uma reparação fácil das partes soltas do papel de parede,
tais como juntas e cantos. De utilização fácil e limpa devido à
sua tampa de aplicação exclusiva de rodar e dosear com duas
regulações, para colagem por pontos e de superfícies. Também
adequada para colar frisos decorativos de papel de parede.

Temperatura mínima de
aplicação:

10 °C

pH ca.:

8,4

Enxaguar com água:

Sim

Solvente livre:

Sim

PROPRIEDADES
· Pronta a usar
· Extra forte
· Para juntas e cantos soltos Tampa exclusiva de rodar e dosear:
para colagens por pontos e de superfícies
· Com pincel adicional de colagem
· Adequada para todos os tipos de papel de parede
· Cor: transparente

Transparente:

Sim

Viscosidade:

Viscosidade média

Lavável:

Sim

Solúvel em água:

Sim

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Não aplicar a temperatura inferior a +10
ºC e/ou com humidade relativa superior a 70%.
Requisitos da superfície: Para um resultado ótimo a superfície
deve ser porosa, sólida, limpa, permanentemente seca, lisa e
sem poeiras ou gorduras.

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície,
qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura
ambiente
PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS
Fisiologicamente segura.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
No mínimo 24 meses.
Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao
abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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