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ADESIVOS

para MONTAGEM de dutos PRÉ-isolados

ADESIVO para painel - c-06-1
Cascola Extra sem Toluol é um adesivo
extraforte capaz de resistir às colagens mais
críticas. Proporciona secagem rápida e total
aderência entre substratos semelhantes ou
distintos, garantindo excelente acabamento e
alta performance. O produto é resistente à água
e não sofre inchamento, evitando possíveis
desprendimentos de peças.
Cola para painel - Cascola Extra é indicada
especialmente para a colagem de painéis de
espuma rígida de poliuretano expandido, inclusive
em curvas, como também para aplicações gerais –
como por exemplo a colagem de vidros, além de
colagem de lâminas decorativas, couro, lambris e
diversos tipos de materiais sintéticos (MDF, HDF,
concreto e cimento, entre outros).
Referência (Ex.): Cola para painel - Lata c/ 2,8 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Adesivo extraforte
• Garante elevada aderência em diferentes materiais
• Resistente à água
• Não sofre inchamento, evitando o desprendimento das
peças
Obs.: Não adere em materiais à base de Polietileno,
Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

COMPOSIÇÃO

Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas,
Borrachas Sintéticas e Aditivos.
• Não contém substâncias consideradas inalantes
com potencial de abuso que possam desencadear a
autoadministração.
Embalagem: Lata com 2.8 kg/3,2 l

ADESIVO para pERFIl - c-06-2
Adesivo de Isocianato modificado, desenvolvido
para a colagem dos mais diversos materiais.
Sua interação com a umidade do ar desencadeia
uma reação que provoca alto poder de adesão
entre o painel de dutos MPU e os perfis de
Alumínio ou PVC. Também indicado para a
colagem de trechos retos de dutos em painéis
pré-isolados como alternativa de baixo VOC em
obras com certificação LEED.
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COMPOSIÇÃO

4,4’-metilenedifinil diisocianato ,
Ácido isociânico,
Polimetilenopolifenileno
Embalagem:
Frasco com 500 ml
Referência (Ex.): Cola para perfil - 500 g
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