
FICHA COMERCIAL BRICOLAGEM EM PASTA

Ficha comercial que cancela e substitui qualquer versão anterior. Maio de 2017. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em superfícies com condensação ou sobreaquecidas. Antes de usar, ler atentamente a ficha de dados técnicos e de 
segurança do produto, que estão disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições de laboratório, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia 
da nossa parte em caso de uso indevido do nosso produto. BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com  |   info@baixens.com

SUPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

COLA BRANCA
Produto indicado para colagem de madeira e artesanato.

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
Este produto contém 0,04 g/l de COV máx.

Madeira, aglomerado de partículas, cartão de fibras, tufos, cartão, papel, cortiça, vime, 
poliestireno, etc.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

• Multiuso
• Produto vinílico
• Não mancha
• Transparente uma vez seco
• Excelente resistência ao rasgamento e ao envelhecimento
• Máxima aderência
• Adequado para artesanato
• Excelente extensibilidade
• Secagem rápida
• Resistência à Humidade: Classe D2, em conformidade com EN 204 (relatório Tecnalia 

nº 063894)
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

B-38
Colbaix ®

Colagem rápida e prática de madeira, aglomerado 
de partículas, cartão de fibras, tufos, cartão, papel, 
cortiça, vime, etc

Palete de 150 caixas
de 6 x 750 g.

Palete de 150 caixas
de 6 x 500 g.

5Kg Palete de 24 caixas
de 4 x 5 kg.

Palete de 44 caixas
de 12 x 900 g.

Palete de 200 caixas
de 12 x 200 g.

Palete de 200 caixas
de 12 x 125 g.

Limpeza das ferramentas
Com água

Tempo de retificação após a colagem
1 H

Desempenho
0.140 - 0.160 l/m²

Produto à base de água

4.0 - 6.0

Densidade
1,05 ± 0,07 g/ml

Preparação
Produto pronto para usar

INTERIOR

Viscosidade
8000-13000 cP (A/4/10)cPSecagem completa após a aplicação
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