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MASTIC PAD
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO
Cola de montagem de alta viscosidade. Não da-
nifica o esferovite, o poliestireno extrudido ou  
os espelhos. Indicada para colagem de placas de 
isolamento térmico (esferovite, XPS) , rodapés, 
molduras e perfis, PVC, revestimentos de madei-
ra, etc.

VANTAGENS
• Não danifica o poliestireno nem os espelhos.
• Secagem rápida.
• Multifunções.
• Não escorre.

APLICAÇÕES
• Especialmente concebido para fixação e mon-

tagem, substituindo pregos ou parafusos.
• Rodapés.
• Rufos e frisos.
• Revestimentos de madeira
• Vigas, sancas, molduras de poliuretano.
• Poliestireno expandido.
• Espelhos.
• Painéis de isolamento decorativos.
• Azulejos (colocação ou reparação).
• Caixas e calhas elétricas, etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
As superfícies devem de estar limpas, secas, de-
sengorduradas e isentas de partículas soltas. 
As superfícies pintadas/lacadas devem ser ava-
das e enxaguadas, sendo aconselhável a realiza-
ção de um teste prévio de aderência.  Remover 
quaisquer vestígios de papel de parede anterior-
mente aplicado.  As chapas metálicas devem es-
tar bem limpas, desengorduradas e sem quais-
quer vestígios de ferrugem. Bostik Mastic Pad 
tem a capacidade de preencher eventuais irre-
gularidades até 5 mm. A aplicação deve ser feita 
por pontos ou cordão.

Materiais leves
Aplicar Mastic Pad na superfície a colar, por pon-
tos ou em cordão, com intervalos de aproxima-
damente 20cm. Pressionar fortemente ambas 
as superfícies a colar, nos 10 minutos seguintes 
à aplicação da cola. A fixação é imediata, sendo 
possível realizar pequenos ajustes nos 4 a 5 mi-
nutos seguintes. A secagem completa é obtida 
após 24 a 48 horas, dependendo da temperatura, 
quantidade de cola aplicada e porosidade das su-
perfícies. 

Materiais pesados ou não porosos
O método de colagem é idêntico ao anterior-
mente descrito. Após pressionar ambas as su-
perfícies, voltar a separá-las para assegurar a 
transferência da cola. Aguardar 5 a 10 minutos, e 
voltar a unir as superfícies, pressionando-as for-
temente. A fixação será imediata. 
No caso de colagem de painéis verticais pesados 
ou espelhos, é aconselhável a utilização de um 
suporte durante as 24-48 horas seguintes à apli-
cação da cola.  

Devido à grande variedade de materiais existen-
tes, são sempre recomendados ensaios prévios 
de aderência e compatibilidade entre superfí-
cies. Consultar a página web do produto.

COLA DE MONTAGEM ESPECIAL PARA 
MATERIAIS SENSÍVEIS AOS SOLVENTES
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RENDIMENTO 
300 a 600 g/m2 , dependendo do tipo de aplica-
ção.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
Validade de 24 meses após data de fabrico, na 
embalagem original fechada armazenada, em lo-
cal seco, a uma temperatura compreendida entre 
+5oC e 25oC, ao abrigo do gelo. 

DADOS TÉCNICOS

APRESENTAÇÃO

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças 
tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o 
utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O 
método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

CÓDIGO CONTEÚDO CAIXA EAN
30600854 Marfim- Cartucho 310ml 24 unid. 8412663016359

Cor Marfim

Viscosidade Tixotrópica. Fácil extrusão.

Densidade a 20oC 1,35 + 0,05

Tempo aberto:
   colagem unilateral
   colagem bilateral

10 minutos
15 minutos

Colagem unilateral
• materais leves
• materias pesados

Colagem bilateral

Imediato. Fixação definitiva após 24 a 48h
Fixação inicial após 4 a 6 h. Fixação definiti-
va após 24 a 48h.

Fixação inicial após 4 a 6 h. Fixação definiti-
va após 24 a 48h.

Temperatura de aplicação mínimo +10oC

Características da união Semi-rígida
Resistente
Resistência ao arrancamento: ~ 3 MPa
Excelente resistência ao “envelhecimento”

Resistência à temperatura -20oC a +75oC
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