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Descrição:
Características:  

Rhodopás Cola Branca Extra é um adesivo vinílico  de alta 
perfomance. Indicado para colagens em geral,  em móveis e 
derivados de madeira e artefatos de papel e papelão. 

Na construção civil, pode ser adicionada à argamassa,
aumentando a flexibilidade e melhorando as colagens do 
concreto velho ao novo. 

Modo de Aplicação

Precauções

 

Adesivo em emulsão aquosa à base de polímero de acetato de polivinila.

Composição

Mantenha fora do alcance das crianças e de animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Se a vitima estiver 
totalmente consciente, faça com que beba água (500ml no máximo). Se necessário procure o médico levando a embalagem. 

Armazenagem

Para a garantia do prazo de validade, mantenha a Rhodopás Cola Branca Extra sempre na embalagem original, em local fresco e 
ventilado protegido de intempéries.

Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, não devendo, entretanto, ser ingerido ou colocado em 
contato com partes sensíveis do corpo.
A Rhodopás Cola Branca Extra não está classificado como líquido inflamável, corrosivo,agressivo ou perigoso.
A embalagem deve ser limpa e reciclada para eliminação.

Atenção

Teor de Sólidos 30 - 34%

Aspecto do filme: Translúcido e
Flexível

Viscosidade
7000 - 10000 cP

pH, 25ºC 4,5 - 5

Densidade, 25ºC

Brookfield RVT (f6/v20/25ºC)

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

Validade

Frasco  -  500g
Frasco  -  1kg
Barrica  -  5kg
Barrica  -  10kg
Barrica  -  50kg

Embalagens

Para colagens:
Preparar as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas, perfeitamente planas e secas, com teor de umidade entre 6 e 12%.
Atenção: É muito importante que os componentes a serem colados possuam a mesma umidade entre si, pois do contrário, poderá haver 
um sensível comprometimento da qualidade da colagem.Aplicar o adesivo em uma das superfícies, em camadas uniformes de : Para 
montagem : 180 a 200g/m2. Para laminação: 150 a 180g/m2. 
O tempo de aplicação do adesivo e a montagem não pode ultrapassar 5 minutos pois o adesivo poderá ter a secagem precoce.
O Rhodopás Cola Branca Extra quando aplicado corretamente, atende a norma DIN EN-205- Nível de resistência a umidade "D-1". A 
norma será atendida se as condições de prensagem e gramatura forem atendidas corretamente. 
Limite de tempo para atingir a resistência máxima do produto em 25C :15 dias.Em regiões ou época mais frias, o prazo pode se prolongar 
um pouco mais.
Massas de preparação:
De acordo com a orientação técnica dos materiais a serem colados e/ou fabricante da argamassa ou cimento.

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideiais de preparação da superfície/ substrato onde será aplicado e de fatores 
externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou da superfície, temperatura e condições 
climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance 
podem apresentar variações. As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 
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