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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

CBG-100 Cola branca PVA 1kg Branca 7896094503014 12

CBP -050 Cola branca PVA 500g Branca 7896094502994 12

PVA 500gPVA 1kg

VEDAG COLA 
BRANCA

DESCRIÇÃO

Adesivo à base de PVA com plastificação externa, aditivada com 
produtos não atóxicos para uma secagem mais rápida. Possui alto 
tack, boa resistência à água e ótima secagem. Vedag Cola Branca 
vem com colóide protetor álcool polivinílico externo, que melhora sua 
estabilidade e evita, assim, sua sedimentação.

APLICAÇÃO

Vedag Cola Branca possui alta adesão em madeiras de baixa e 
média densidade, laminados, tecidos, papel, cortiça, couros, materiais 
porosos em geral. Ideal para a montagem ou conserto de móveis, 
garantindo durabilidade de colagem e perfeito acabamento.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso leitoso.
Viscosidade (Brookfield): 3000 a 6000 cps.
Sólidos: 25%+/-2% sem carga.
pH (sol. 5%): 4,5 a 6,5.
Densidade: 1,05 (g/cm³).
Aspecto do filme: Levemente opaco.
Dureza média: Flexível.
Tempo de cura: Aprox. 3 horas.

ESTABILIDADE

36 meses estando fechada e lacrada – após aberta sua estabilidade 
pode ser comprometida se não for bem fechada para posterior uso. 
Manter o produto em locais fora de umidades e sol e com ventilação. 
Utilizar a FISPQ para maiores informações.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Para madeira: antes da colagem as superfícies devem estar limpas, 
planas e secas. Aplique Vedag Cola Branca de maneira uniforme em 
uma das superfícies e junte à outra parte, mantendo-as sob pressão, 
por dois a três minutos. As peças não devem ser utilizadas até a 
secagem completa da cola.
2) Para papel e papelão: espalhe Vedag Cola Branca sobre a superfície 
limpa e seca, junte as partes e aguarde a secagem. Remover com água 
antes de secar. Tempo de cura pode variar de 3 minutos a 12 horas, 
dependendo da quantidade, tipo do material e temperatura.

PRECAUÇÕES

•Lave as mãos após o manuseio do produto.
•Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância.
•Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão.
•Não reutilize a embalagem vazia.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas PVA, aditivos, conservantes e fungicida.


