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FT - FICHA TÉCNICA  

 

LITERATURA TÉCNICA 

COLA DE CONTATO TF 

 

 
 

 

 

 

 

• Livre de solventes aromáticos (tipo tolueno, xileno ou benzeno) 

• Adere em uma grande variedade de substratos 

• Fácil aplicação e alto rendimento  

• Ótima força inicial e final de colagem  

• Adesivo de secagem rápida 
Ótima resistência à umidade e intempéries  

• Aplicação por pincel, rolete ou espátula 
 

INDICADO PARA COLAGEM DE: 
  

• Espumas, tecidos, carpetes, EVA laminado, Conserto de solados de 
borracha ou couro. 

• Móveis em Madeira, MDF, Compensado ou Aglomerado com: 
 Laminados decorativos (fórmica®) 

 Todos os tipos de folheado de madeira (cerejeira, mogno, 
marfim, imbuia, etc.). 

 Sintéticos, napa, couro ou cortiça 

 Plásticos em geral (fita de bordo)  

• Pisos x revestimentos em geral* 

• Placa de aço x Laminados tipo Fórmica®*  

• Rodapé em parede pintada 

• Piso (cimento/areia 1:3) x laminados decorativos 
 

MODO DE USAR: 

As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleos, graxas, pó, 
sujeiras em geral, umidade, mofo, etc. 
Para pisos se houver irregularidades, lixar o local até nivelar a superfície, 
retirar totalmente o pó residual. 
No caso de consertos em geral, lixar a superfície para retirar a cola antiga,  
 

Aparência Xarope Amarelo Claro 

Base: Borrachas e resinas sintéticas 

Solventes 
Hidrocarbonetos alifáticos e 
aromáticos. 

Viscosidade: Média 

Teor de Sólidos: Médio 

Tempo Aberto: 1 hora 
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retirar o pó, aguardar secagem. Aplicar o adesivo nas duas partes a serem 
coladas usando as opções: pincel, rolo (lã sintética), espátula lisa ou 
dentada, etc. 
Aguardar a secagem dos solventes (mínimo de 10 minutos, podendo 
variar de acordo com condições de umidade e temperatura local). Na 
média a evaporação ocorre em no máximo 30 minutos. 
Somente realizar a colagem quando ao tocar a camada de adesivo, o 
mesmo não suje a ponta dos dedos (teste de tato). 
Após a aplicação e secagem completa do adesivo, juntar as partes 
exercendo forte e uniforme pressão. Pode ser usado rolete de pressão, 
martelo de borracha, madeira com borda arredondada, sempre proteger a 
superfície com um pano para poder exercer força, sem danificar a superfície. 
Tempo para cristalização total do adesivo, estimado em 72 horas;  
Porem após 24 horas as peças coladas podem ser manipuladas. 
*No caso de pisos: Liberar o trânsito sobre o piso após 24 horas da colagem. 

 

 
As embalagens devem ser armazenadas em local seco e em temperatura 

amena. Caso já tenham sido utilizadas, certificar que suas tampas estejam 

fechadas adequadamente antes de armazenar novamente. 

Produto Inflamável. Por conter solventes, cujos vapores são inflamáveis, 

indicamos utilizar, manipular e estocar este produto em ambiente bem 

ventilado, longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da aplicação, 

manipulação e estocagem. 

As informações de aplicação são fruto de nossa experiência, sendo, portanto, 

somente uma informação geral. Em cada caso específico, recomendamos 

prova por parte do usuário, que assumirá a responsabilidade do êxito 

final. Para maiores informações, favor entrar em contato com nosso 

DEPARTAMENTO TÉCNICO. 

 

 
 

ARMAZENAGEM/ PRECAUÇÃO/ OBSERVAÇÕES: 
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