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Descrição do Produto 
 
Montack Profissional é uma cola à base de policloropreno em 
solventes orgânicos modificados com resinas de colofonia, 
taquificantes, aditivos e cargas inorgânicas 
 
Montack Professional foi especialmente formulado para colar 
todo o tipo de materiais sobre diferentes suportes tanto no 
interior como no exterior, proporcionando uma grande 
resistência final. 
 
 
Características técnicas 
 
 

Aspeto 
pasta tixotrópica de cor creme com 
odor característico 

Densidade aprox. 1,18 kg/l 

Resíduo seco 57 – 58 % 

Deslizamento inferior a 1mm  

Força tração aprox. 100kg/cm2 48h 

T. serviço -20 a +110 °C 

Resistência à humidade 

 
 
Aplicações 
 
Colagem de painéis de madeira, molduras de gesso, 
rodapés em PVC, tijolo ou pedra natural, rodapés, azulejos, 
etc. 
 
Qualquer tipo de reparação ou montagem de materiais de 
carpintaria em que seja necessária uma forte adesão e 
uma colagem com alto poder de preenchimento. 
 
 

Modo de utilização 
 
Preparação da superfície: 
 
As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas 
e livres qualquer sujidade como pó ou gordura. 
 
Aplicação: 
 
Corte a ponta do cartucho com a ajuda de um x-ato ou similar 
e, de seguida, corte a cânula em bisel no diâmetro desejado.  
 
Aplicar a cola por pontos sobre uma das superfícies e colocar 
na posição desejada exercendo uma ligeira pressão (com 
isto, conseguirá uma distribuição uniforme do produto). 
 
 
 
 

Após pressionar, separar as duas superfícies, deixando 
arejar por 5 a 10 minutos (esse tempo será determinado pela 
temperatura ambiente) antes de colocar as peças de volta à 
sua posição final. Feito isso, cole as peças na posição 
desejada pressionando firmemente com um martelo de 
borracha ou com um macaco, sargento ou pinças de 
pressão. 
 
Para pequenas aderências ou quando o alto desempenho 
não é necessário em termos de resistência inicial 
(escorrimento), o produto pode ser aplicado em pontos num 
dos lados e colocar diretamente na sua posição definitiva. 
 
 
Dissolução e Limpeza 
 
O produto em húmido elimina-se facilmente com um pano 
humedecido em PASO ELIMINA ADESIVOS ou com um 
solvente universal.  
 
O produto em seco elimina-se unicamente através de 
procedimentos mecânicos.  
 
 
Armazenamento 
 
Este produto é inflamável.  
 
Mantendo-o na sua embalagem original e fechada, e 
seguindo as restrições de armazenamento de produtos 
inflamáveis, o produto permanece utilizável pelo menos por 
12 meses. 
 
Recomenda-se não armazenar abaixo dos 5º C. Caso essa 
temperatura seja atingida, e embalagem deve ser temperada 
à temperatura ambiente por 24 horas. 
 
 
Recomendações de Segurança 
 
É nocivo por inalação. 
Inflamável. 
Perigoso para o meio ambiente aquático.  
 
Mantenha o produto fora do alcance das crianças. 
 
Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de 
dados de segurança do produto correspondente. 
 
Em última instância será responsabilidade do utilizador 
determinar a idoneidade final do produto em qualquer 
tipo de aplicação. 
 
 
 

 
Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. 
 
Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados 
nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas 
variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes 
de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores 
prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias. 


