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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

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

CCS-030 Bisnaga Cartela 30g Amarelo 7896094502017 12 7896094501826

COLA DE 
CONTATO

DESCRIÇÃO

Cola de Contato Garin sem Toluol é um adesivo de contato de alto 
desempenho, indicado especialmente para a colagem de laminados 
decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos 
materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, 
HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de laminação pode 
ser executado tanto em superfícies curvas como em planas. Pode ser 
utilizado em ambientes internos e externos. A aplicação é simples, 
proporcionando total aderência e excelente acabamento.

APLICAÇÃO

Cola de Contato Garin é indicada para: plásticos em geral, couro, 
papel, sintéticos em superfícies como madeiras (MDF e compensados), 
metais, plásticos e espumas injetadas; espuma x espuma, couro, 
tecidos ou laminados sintéticos; PVC (flexível), Poliuretano, Nylon®, 
materiais sintéticos e filmes plásticos; espuma, tecidos, lã sintética, 
cortiça, papelão, borrachas e EVA (quando tratados usando primer 
adequado), banners, tecidos, lona fosca ou brilhante.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo.
Base: Borracha de Neoprene.
Solventes: Cetonas.
Viscosidade: Média.
Sólidos: Médio.
Aplicação: Pincel, rolete ou cilindro de transferência.
Validade: 18 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleo, pó, 
umidade, etc.
2) Aplique uma camada uniforme do adesivo com o auxílio de pistola 
de pulverização, rolete ou cilindro, nas duas partes a serem coladas. 
Durante a aplicação do adesivo com a pistola, manter a pressão de ar 
entre 60 a 80 psi.
3) Deixe secar por no mínimo 5 minutos.
4) Realize o posicionamento das peças logo após a evaporação do 
solvente ou até no máximo 24 horas. Use um sistema de prensagem 
dos materiais, para a perfeita união entre as partes.
Para peças com menor exigência pode-se usar um martelo de borracha 
ou rolete, para exercer pressão sobre as superfícies coladas.

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 borracha de neoprene com solvente cetona.


