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W9 – COLA PARA TACOS  

                                                     
 
UTILIZAÇÃO : Formulada com uma emulsão de PVA a “COLA PARA TACOS”, 

está indicada para a colagem unilateral de pavimentos em madeira 
ao chão em betão. É muito utilizada na Indústria de Construção 
Civil. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação. 
- Grande aderência ao chão e ao betão.  
 

CARACTERÍSTICAS : - Densidade.............................1,050 ± 0,10  
- Viscosidade...........................102-138 ku (20ºC) 
- Cor.........................................Esbranquiçada, translúcida. 
- Secagem.................................24 a 48 horas. 
- Teor de sólidos......................50%. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE: 

A superfície do betão deve estar limpa, perfeitamente seca e 
regularizada. 
 

APLICAÇÃO: 
 

Mexer bem o produto antes de o aplicar. 
A aplicação obedece aos seguintes passos: 
 
1. Distribuir a cola no pavimento de betão, com uma “talocha 

dentada” própria, em pequenas áreas e em camada fina mas 
suficiente para permitir um bom contacto entre o pavimento de 
madeira e o chão em betão. 

2. De seguida, ajustar o pavimento de madeira ao chão, efectuando 
o ajuste com pequenas pancadas com um martelo de borracha.  

3. Deixar secar vários dias. 

DILUIÇÃO: O produto é fornecido pronto a aplicar.  
 

RENDIMENTO: 
 

Variável de acordo com a camada de cola.  
Como orientação 2 m²/kg de produto. 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água, logo após a aplicação. 
 

PRECAUÇÕES: 
 

Não contém solventes em proporções prejudiciais para a saúde. 
Não apresenta riscos para a saúde. 
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RECOMENDAÇÕES: 

 
Não aplicar com tempo húmido ou frio. Estes factores condicionam 
a secagem e o desempenho da cola. 
“Pentear” a cola com “talocha dentada” antes da colocação do 
pavimento de madeira é fundamental, na medida em que são os 
canais que se formam que irão ajudar a um bom nivelamento e 
eficiente secagem da cola.  
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM:  

Devem conservar-se os recipientes devidamente fechados e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
É fornecido em embalagens de, 7.5kg  e 20kg.  
 

 


