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Descrição do Produto 
 
Cola de Contacto Spray Control é uma cola de contacto de 
uso geral muito versátil, com alto poder de colagem e rapidez 
na adesão. 
 
Recomendado para colagens em madeira, poliestireno, 
poliéster, neoprene, nylon, tecidos, couro, metal, plástico 
laminado, cerâmica, alumínio e painéis em geral. 
 
Alta resistência à temperatura e à humidade, mesmo 
submetida a exposições prolongadas (+ 50ºC). 
 
Não é adequado para reparações no teto do carro. 
 
 
Características técnicas 
 

Aspeto 
Líquido amarelo com odor 
característico 

Diluente hexano 

Propulsor dimetiléter 

Viscosidade Brookfield 
[4, 20, 20 rpm] 

2000 – 4000 mPa.s 

Densidade 0,81 – 0,83 Kg/l 

Resíduo seco 15% 

Endurecimento 10 - 60 minutos 

Temperatura de 
aplicação 

15 – 27ºC 

Resistência térmica -20°C até +80°C  

Resistência da 
embalagem ao calor 

50ºC 

Rendimento embalagem 2 m2 

 
 
Aplicações 
 
Cola de contacto para uso universal, especialmente 
recomendada para colar couro, madeira, laminados, 
borracha, etc. 
 
Modo de utilização 
 
Preparação da superfície: 
 
As superfícies a colar devem estar limpas, secas e livres de 
pó ou gordura. 
 
Aplicação: 
 
Agitar bem a embalagem antes de usar. 
 
Pulverizar uma camada fina e uniforme em ambas as 
superfícies e aguardar 2 minutos. 
 
Juntar as duas superfícies pressionando com força por 
alguns segundos. 
 
A resistência máxima é atingida 24 horas após a sua 
aplicação. 
 

Pulverizador/difusor regulável:  
 
Ajuste a largura do difusor para o tipo de aplicação. 
 
Larguras aproximadas numa aplicação a 20 cm do suporte: 
 

- Baixa: largura aproximadamente 3 cm 
- Média: largura aproximadamente 4 cm 
- Alta: largura aproximadamente 5 cm 

 
 
Também permite a sua aplicação ajustável na vertical e na 
horizontal. 
 
 
Recomendações: 
 
Para superfícies altamente absorventes, cole imediatamente 
após a aplicação da cola. 
 
Realize um teste prévio em aplicações em plástico. 
 
Após cada aplicação e para impedir que a válvula fique 
bloqueada, vire a embalagem de cabeça para baixo e 
pulverize até sair apenas o gás. 
 
Rendimento aproximado (em contínuo): 2 m2 
 
 
Dissolução e limpeza 
 
A limpeza dos utensílios pode ser feita imergindo-os em 
solvente universal se a cola ainda não estiver seca. Quando 
seca, os utensílios devem utilizados métodos mecânicos 
para a sua eliminação. 
 
 
Armazenamento 
 
Armazenar num local limpo, fresco e seco.  
Proteger da luz solar. 
 
Em condições normais de armazenamento e na sua 
embalagem original fechada, a vida útil do produto é de 36 
meses, embora possa acontecer uma leve decantação do 
produto. 
 
 
Recomendações de Segurança 
 
Mantenha o produto fora do alcance das crianças. 
 
Produto inflamável, manter longe de fontes de calor e não 
fumar enquanto este estiver a ser usado.  
 
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. 
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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. 
 
 
 


