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F I C H A  T É C N I C A

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

CVB-017 Cartela 17g Âmbar 7896094502116 12 7896094502113

COLA VINIL

  DESCRIÇÃO 

Cola Vinil Garin é um adesivo a base de borrachas e resinas 
sintéticas, isento de solventes aromáticos, tipo tolueno. Oferece 
excelente colagem, com alto rendimento e alta resistência térmica. 
Sua colagem é resistente à água, óleos, graxas, gasolina, álcalis, 
oxidação e intempéries, além de possuir rápida evaporação dos 
solventes.

  APLICAÇÃO 

Cola Vinil Garin é indicada para: substratos que necessitem de 
uma camada mais espessa; pisos de borracha e vinílicos; laminados 
decorativos de alta pressão; pisos melamínicos de alta pressão; 
carpetes e forrações; tecidos sintéticos em várias superfícies, tais 
como MDF, madeira, aglomerados, compensados, chapas de 
aço, alumínio, alvenaria, etc.

  CARACTERÍSTICAS 

Cor: Âmbar.
Base: Borrachas e resinas sintéticas.
Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos e cetônicos.
Viscosidade: Alta.
Sólidos: Alto.
Tempo aberto: 1 hora.
Validade: 18 meses.

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleo, 
pó, umidade, etc.
2) Aplicar o adesivo nas duas partes a serem coladas.
3) Aguardar a secagem (mínimo de 10 minutos).
4) Após a aplicação e secagem completa do adesivo, juntar as 
partes exercendo pressão uniforme.

  PRECAUÇÕES 

•As embalagens devem ser armazenadas em local seco e em 
temperatura amena. Caso já tenham sido utilizadas, certificar 
que suas tampas estejam fechadas adequadamente antes de 
armazenar novamente.
•Produto inflamável.
•Por conter solventes, cujos vapores são inflamáveis, utilizar, 
manipular e estocar este produto em ambiente bem ventilado, 
longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da 
aplicação, manipulação e estocagem.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Base Poliuretano com solvente cetona.


