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CONTACT 1465
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO
Cola indicada para trabalhos genéricos de cola-
gem e reparação. Adequada para a colagem da 
maior parte dos materiais sobre a generalidade 
das superfícies, tais como: madeira e laminados, 
couro e peles sintéticas, borracha, poliéster, lãs 
minerais, cerâmica e metais. Facilmente aplicá-
vel com pincel, rolo ou espátula.

VANTAGENS
• Colagem imediata e definitiva. 
• Resistente à temperatura.
• Resistente à humidade.
• Colagem flexível.
• Fácil de espalhar/estender.

APLICAÇÕES
• Colagem de laminados plásticos, painéis acústi-

cos, madeira, estratificados, lãs minerais de isola-
mento, etc., no setor da construção.

• Colagem de contraplacado, perfis e cantos, plásti-
cos, materiais de tapeçaria, peles naturais ou sin-
téticas, espumas e tecidos nos setores da carpin-
taria e tapeçaria. 

• Colagem de borracha, plásticos, materiais de em-
balagem, metais, etc., no setor da indústria. 

• Colagem de madeira, plásticos, borrachas, pele 
natural e sintética , tecidos, etc., no setor da bri-
colagem.

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.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
As superfícies a colar devem encontrar-se sóli-
das, limpas, secas e desengorduradas. 

-Aplicar uma camada uniforme de cola em cada 

uma das superfícies a colar com ajuda de um pin-
cel ou espátula dentada. No caso de superfícies 
muito absorventes, deve repetir-se a operação 
anterior após 20 minutos. 
- Deixar secar durante 10 a 15 minutos, até que o 
adesivo não fique manchado ao toque. 
-Nos 30 minutos seguintes ao passo anterior, 
devem unir-se ambas as superfícies, pressionan-
do-as fortemente, com especial cuidado nas jun-
tas. Entre as superfícies, não devem permanecer 
bolhas de ar (ar preso).
- A colagem é imediata. No entanto, é convenien-
te não submeter a colagem a cargas elevadas nas 
24 horas seguintes. 

Limpeza: Utilizar o produto de limpeza para colas 
de contacto Bostik Agosolvant.  

RENDIMENTO 
120 a 150 g/m2/superfície.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
Validade de 18 meses após data de fabrico, na 
embalagem original fechada, armazenada em lo-
cal seco, a uma temperatura compreendida en-
tre +5oC e 25oC. 

COLA DE CONTACTO MULTIÚSOS
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SAÚDE E SEGURANÇA 
- Contém solventes inflamáveis.
- Manter afastado do calor, chama, faísca ou ou-
tras fontes de ignição.
- Utilizar em locais bem ventilados.
- Manter afastado do alcance das crianças.

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.

Base Borracha de policloropreno, resinas sintéti-
cas e estabilizadores.

Cor Âmbar

Viscosidade 2500 cps aprox.

Densidade 0,83 aprox.

Resistência à temperatura até +90oC

Inflamável Sim

Ponto de inflamação Inferior a 0oC
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO CONTEÚDO CAIXA EAN
30600804 Âmbar - Tubo blister 55ml 12 unid.  8412663016168

30600836 Âmbar  - Tubo caixa 125ml 12 unid.  8412663016175

30600837 Âmbar  - Lata 250ml 12 unid.  8412663016182

30600838 Âmbar  - Lata 500ml 12 unid.   8412663016199

30600846 Âmbar  - Lata 1L 6 unid.   8412663016205

30600847 Âmbar  - Lata 5L 1 unid.   8412663016212

30600848 Âmbar  - Lata 25L 1 unid.   8412663016229


