
VANTAGENS

•   preparação rápida.
•   isenta de grumos.
•   Kderência  

reforçada.

DEFINIÇÃO TÉCNICA.
Cola para todos os tipos de telas de vidro para 
pintar.

COMPOSIÇÃO E ASPETO.
Cola à base de amido e resina sintética.
A pasta é de cor branca e transparente após se-
cagem.

SUPORTES ADMISSÍVEIS.
Paredes interiores. Permite a colagem de tela de 
vidro.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.
DTU 59.4: Aplicação de revestimentos e papel de 
parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Tempo de secagem: 24 h - 48 h.

PRECAUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO.
A temperatura durante a aplicação e a secagem 
deve situar-se entre +10 e +30°C.
Não aplicar com um teor de humidade superior 
a 65 %.
Ler atentamente as indicações do fabricante de tela 
de vidro.

SEGURANÇA.
Ficha de dados de segurança disponível em www.
quickfds.com, a consultar antes de utilizar o pro-
duto.
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de ingestão, consultar imediatamente um 
médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.
Os suportes devem estar em conformidade com a 
DTU, ou seja, limpos, secos, coesos, em bom estado, 
livres de poeiras e sem vestígios de descofrante. 
Remover os revestimentos antigos com um remo-
vedor.
Lixar e lavar as tintas antigas.

Tratar as bases absorventes com uma solução de 
pré-colagem, diluindo 1 kg de pó em 16 a 18 litros 
de água.

PREPARAÇÃO DA COLA.
Deitar 10 litros de água fria (para 1 kg de pó) num 
recipiente limpo. 
Criar um redemoinho e despejar o conteúdo da 
caixa continuando a misturar.
Deixar repousar 5 minutos e misturar de novo for-
temente. A cola está pronta.
Para as telas de vidro espessas (>120 g/m²), diluir o 
conteúdo da embalagem em 8 litros de água.

CONSUMO.
1 kg por 55 m².

TIPO DE APLICAÇÃO.
Aplicar cola na parede numa superfície correspon-
dente a cerca de 10 m², no máximo. 
Esta operação pode ser feita com rolo ou espátula 
dentada.
Aplicar a tela de vidro e pressionar do centro para 
as extremidades.
Após a secagem (cerca de 24 horas) a pintura será 
feita em primeira demão com uma tinta de fase 
aquosa (acrílica) e depois com acrílica ou glicerof-
tálica;
A aplicação de revestimentos deve ser realizada de 
acordo com a DTU 59-4.
Permite também a colagem de películas de vidro, 
TNT (tecidos não tecidos) e papéis de parede de 
vinil.

TEMPO DE SECAGEM.
Depende do suporte e das condições climáticas.
Geralmente, o produto seca em 24 a 48 horas.

ARMAZENAMENTO.
24 meses ao abrigo da humidade na embalagem 
original selada. Conservar em local seco.

COLLE TOILES DE VERRE
COLA DE TELA DE VIDRO 

pó

Teor de COV <1g/L


