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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

VAM-280 Frasco 280g Amarelo 7896094501201 12 7896094501208

VEDAG COLA 
MADEIRA

DESCRIÇÃO

Vedag Cola Madeira é um adesivo de PVA com promotor de adesão. 
O único que não escorre e pode ser aplicado na vertical ou horizontal.

APLICAÇÃO

Vedag Cola Madeira foi desenvolvido para fixação de rodapés de 
madeira, PU ou pedra, pisos laminados ou assoalhos, pisos vinílicos ou 
carpetes, tacos, gavetas, prateleiras e móveis em geral.

CARACTERÍSTICAS

Anti-Mofo. Não Tóxico. Não Inflamável. Baixo Odor. Não Resseca. Não 
Trinca. Não Escorre.
Cor: Amarelo.
Acabamento: Levemente Amarelado.
Viscosidade: Média.
Cura total: 6h.
Adesividade em materiais porosos: Excelente.
Resistência à temperatura: -10°C a +80°C.
Dureza (Shore A): 15 a 25.
Flexibilidade: Excelente.
Pintura: Aceita.
Solvente antes da cura: Água.
Após a cura: Remoção mecânica.
Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, 
umidade ou qualquer outra contaminação.
2) Aplique o adesivo em uma das superfícies e pressione levemente 
as partes.
3) Mantenha sem mexer por 3 horas ou mais para um perfeito 
assentamento.
4) Para retocar, use uma espátula imediatamente após aplicar.
5) Deixe um pouco de produto no bico para próximas aplicações. O 
silicone vulcanizado forma um tampão, que deve ser retirado.

PRECAUÇÕES

•O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para 
aquários.
•Não aplicar em dias chuvosos.
•Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e 
protegido do sol.
•Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e luva de 
látex durante a aplicação.
•Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância 
e em contato com a pele, remova com papel toalha e lave as mão 
normalmente. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas elastoméricas, corante PVA, cargas minerais, aditivos 
e anti-mofo.


