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Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, o Colafix ágil, Linha Pro, são espaçadores/niveladores e
cunhas para nivelamento em aplicação de revestimentos cerâmicos, que garantem praticidade e agilidade para assentamento de
revestimentos. Espaçadores disponíveis para juntas de 1; 1,5; 2 e 3 mm, em embalagem com 50 unidades e cunhas para
travamento em embalagens com 50 unidades.
Usos:
Indicado para espaçamento e nivelamento entre revestimentos.
Vantagens:
Praticidade; Agilidade; Fácil aplicação
custo/benefício.

e Ótima

relação

e o uso de EPI’s adequados, incluindo óculos de segurança,
proteção respiratória e luvas impermeáveis; Para maiores
informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite
a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
(FISPQ).

Utilização
Coloque os espaçadores nos quatro cantos do revestimento,
certificando-se que os revestimentos estejam encostados nos
espaçadores/niveladores.
Insira a cunha, e com a mão ou auxílio de alicate de nivelamento
de piso, pressione de modo que a cunha fique firme e o
revestimento nivelado.
Após o período de secagem ( período para inicio do rejuntamento),
conforme indicado na embalagem de argamassa utilizada para o
assentamento
do
revestimento,
remova
os
espaçadores/niveladores e cunhas com um leve chute ou uma
leve batida com martelo de borracha, no sentido de fuga.
Atenção, as cunhas podem ser reutilizadas. Para isso, certifiquese que as mesmas estejam em perfeitas condições de uso sem
desgaste ou quebras.
Importante:
Cerifique-se que os revestimentos estejam devidamente
encostados nos espaçadores/niveladores, para perfeito
nivelamento do revestimento.

Observações:
Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens
intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento
máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; 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; Recomenda-se observar
as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes
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