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Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, Cola PVC Colafix, Linha Pro, é um adesivo líquido
que promove a união entre tubos e conexões de PVC. De fácil aplicação e ótimo rendimento, não requer ferramentas
especiais para sua aplicação.
Usos:
Indicado para colagem/união entre tubos e conexões de PVC
rígido.

Vantagens:
Fácil aplicação, Ótimo rendimento.

1° Aplicação:
• Lixar as superfícies à serem soldadas, e testar o encaixe
entre as peças, que deve ser bastante justo;
• Elimine rebarbas e chanfre as pontas para facilitar o
encaixe;
• Distribuir uniformemente a Cola PVC Colafix, nas bolsas
e nas pontas à serem soldadas, utilizando um pincel ou
o bico da bisnaga, conforme o tipo de embalagem do
produto que estiver sendo utilizado;
• Encaixe as extremidades à serem soldadas,
promovendo leve movimento de rotação entre as peças;
• Remova o excesso do adesivo;
• Aguarde no mínimo 01 hora para encher a tubulação
com água, e 12 horas para realização do teste de
pressão.

Atenção: Produto inflamável com vapores tóxicos, portanto o
manuseio deverá ser feito em locais com boa ventilação..

Dados Técnicos:
Aspecto
Composição

Importante:
Recomenda-se que a aplicação do produto seja realizada em
temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPIs para realização do
trabalho.

Observações:
Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens
intactas, afastados de fontes de ignição e calor excessivo;
Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de
fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e
aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem,
porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho
da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as
condições de aplicação; Informamos que a empresa pode
promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem
prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais
habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos
manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto
não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou
com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito
e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a
pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto
ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato
com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar
socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança
estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI’s
adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória
contra vapores orgânicos e luvas impermeáveis; Manter longe do
alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as
embalagens vazias; Para maiores informações sobre manuseio
e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de
Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Líquido viscoso incolor
Cetonas, éster e resina de PVC
Frasco de 850 gr
Frasco de 175 gr com pincel

Apresentação
Bisnaga de 75 gr
Bisnaga de 17 gr
Frascos, 12 meses após data de fabricação
Validade
Bisnagas, 24 meses após data de fabricação
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