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Descrição:
Características:  

Rhodopás Cola A503 é um adesivo vinílico  de alto desempenho, 
indicado para colagens de materiais porosos em geral, 
especialmente indicado para colagens de pisos de madeira como 
tacos e parquetes. Este adesivo tem como principal característica a 
excelente aderência e resistência à descolagem.Garante adesão 
perfeita e duradoura.

Modo de Aplicação

Rendimento

Precauções

 

Tacos e Parquetes: Prepare o contrapiso com argamassa traço 1:3 e nivele com régua. Após estar totalmente curado, seco , não queimado e limpo (sem 
pó nem gordura), despeje a cola sobre o piso em pequenas quantidades. Espalhe a cola com o lado liso da desempenadeira e retire o excesso com o lado 
dentado. Coloque os tacos que devem estar bem seco, numa área aproximada de 1 m² por vez. Deixe sempre o espaço de 5mm no encontro dos tacos com 
a parede para permitir eventual dilatação da madeira. Use martelo de madeira para melhor ajuste do piso. Espere 48h para o trânsito sobre o piso e mais 
48h para lixar os tacos. Limpe bem antes de aplicar o verniz. A serragem entre as juntas não precisa ser retiradas pois ajudará na calafetação. 
Tábua Corrida: Após superfície regularizada e imprimada (primer 60% de Rhodopás A503 e 40% de água sobre a superfície limpa e isenta de poeiras), 
aplicar a cola Rhodopás A503 no piso, em toda a extensão da primeira tábua distando 10mm das paredes em todo o perímetro. Ao furar a tábua para 
colocação dos parafusos de fixação, usar aspirador de pó para retirada total dos detritos para não misturar a cola. Em seguida, coloca-se a Segunda tábua, 
tomando o cuidado com o excesso de cola na junção do macho com a fêmea, deixando o friso indesejável na extensão das emendas das tábuas. Repetir a 
operação até completar a área. Aguardar 48h de secagem para  trânsito sobre o piso aplicado. Aguardar 48h para lixar o piso. 

Polímero de acetato de Polivinila e aditivos (Plastificantes e cargas minerais).

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 A503 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  A503 não está classificado como líquido inflamável, corrosivo,agressivo ou perigoso.
A embalagem deve ser limpa e reciclada para eliminação.

Atenção

Teor de Sólidos 57 - 60%

Aspecto do filme: Branco

Viscosidade
7000 - 10000 cP

pH, 25ºC 4 - 6

Densidade, 25ºC

Brookfield RVT (f6/v20/25ºC)

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

Validade

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

Embagens

1 a 2 kg de Rhodopás A503 por m².

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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