
7000171 - UHU MADEIRA MAX EXPRESS POWER TUBO 100G PT

MADEIRA MAX EXPRESS POWER
COLA DE CONSTRUÇÃO DE MADEIRA SMP EXTRA FORTE, RÁPIDO, À PROVA
DE ÁGUA E ADEQUADO PARA PREENCHIMENTO DE FENDAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cola de construção extremamente forte, rápida, impermeável
 e adequada a preenchimento de madeira. Cola à base de
 polímero SMP.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequado tanto na colagem impermeável (D4) (superfície) de
praticamente todos os tipos de madeira, como na colagem de
praticamente todos os tipos de madeira a outros materiais de
construção, tais como gesso, pedra (natural), betão (celular),
metal, espuma dura e vários materiais sintéticos. Adequado
para estruturas de madeira que não suporte carga, utilizando
várias juntas de madeira, tais como juntas de encaixe e
de tenon, cavilhas e molas. Para aplicações interiores e
exteriores, tais como carpintaria de fachadas e painéis.
Recomendado para juntas de menor encaixe (por exemplo,
madeira não aplainada). Ideal tanto para aplicações verticais
como horizontais. D4: Interiores onde a água corrente ou
condensação estão presentes durante longos períodos de tempo
numa base regular. Exteriores expostos às influências do tempo,
proporcionando uma protecção eficaz para a madeira colada.
Não é adequado para PE (polietileno), PP (polipropileno) e
PTFE

PROPRIEDADES
· Extremamente rápida (resultado firme em 30 minutos) 
· Resistência de ligação final extremamente elevada (110 kg/
cm²) 
· À prova de água (D4) 
· Não possui solventes nem poliuretano (PU)
· Muito boa capacidade de preenchimento (até 4 mm) 
· Permanentemente flexível 

· Pintável 
· Resistente a todas as intempéries 
· Resistente aos raios UV 
· Tixotrópico 
· Aplicável de diversas formas; não goteja 
· Fórmula inovadora: patente pendente

NORMAS

Normas

EN 204: Classificação de colas de madeira
termoplásticas para aplicações não estruturais:
D4

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho:  Temperatura ambiente, a cola e os
materiais a serem colados não devem estar a uma temperatura
inferior a +5°C. A humidade da madeira deve estar
preferencialmente entre 10% e 18% (máx. 25%).
Requisitos da superfície:   As superfícies devem estar limpas, sem
pó e sem gordura.
Tratamento prévio da superfície:   Desengordurar as superfícies a
colar.
Ferramentas:  Pincel ou rolo.

APLICAÇÃO
Cobertura:  Com colagem por pontos: 5-8 m²/kg.
Instruções de utilização: 
Aplicar a cola uniformemente e diretamente do tubo em
ambas as superfícies (para um melhor resultado). Sempre
que necessário, espalhar com uma espátula, pincel ou rolo.
Assegurar de que a espessura da camada é adequada. Unir
e montar a junta nos primeiros 5 minutos e fixar durante pelo
menos 30 min. Faça pouca pressão para evitar que a cola seja
empurrada para fora da união.
Manchas/resíduos:  Remover imediatamente os resíduos da cola
enquanto húmida. Os resíduos de cola seca só podem ser
removidos mecanicamente.

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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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Polímero com memória de forma
(SMP)

Resistência a produtos
químicos:

Boa

Cor: Bege (mistura)

Tempos de endurecimento: 1 mm/24h

Densidade ca.: 1,33 g/cm³

Elasticidade: Nenhuma

Capacidade de
enchimento:

Muito boa

Resistência final da
colagem:

1.100 N/cm²

Resistência final da
colagem depois:

8 horas. Pode variar consoante
circunstâncias específicas, como
a materiais, temperatura e a
humidade.

Dureza (Shore A): 95

Resistência de ligação
inicial depois:

30 minutos. Pode variar
consoante circunstâncias
específicas, como a materiais,
temperatura e a humidade.

Resistência de ligação
inicial:

100 N/cm²

Resistência à temperatura
mínima:

-40 °C

Resistência à temperatura
máxima:

120 °C

Resistência à humidade: Muito boa

Capacidade de pintura: Muito boa

Encolhimento ca.: 0 %

Tempo de formação de
pele:

5 minutos

Conteúdo sólido ca.: 100 %

Resistência a raios UV: Boa

Viscosidade: Tixotrópica

Resistência à água: Muito boa

Classificação da cola de
madeira:

D4

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Armazenar o tubo devidamente selado num local seco entre
+5°C e +25°C.
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