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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

PVAC Barrica 25kg Branco

PVA-251 Barrica 50kg Branco 7896094502154

PVA Tambor 200kg Branco 7896094502215

Barrica 50kg

PVA BARRICA

DESCRIÇÃO

É uma dispersão de Homopolímero Vinílico com plastificação externa, 
aditivada com produtos não atóxicos para secagem mais rápida. É um 
PVA de alto  tack, com colóide protetor álcool polivinilico externo para 
melhorar sua estabilidade evitando assim sua sedimentação, ela tem 
uma boa resistência a água e ótima secagem.

APLICAÇÃO

É uma resina usada para colagem de madeira em geral tendo tack 
forte e rápida secagem, colagem de papelão e qualquer tipo de papel, 
podendo ser utilizado em uso geral para qualquer tipo de colagem em 
papel, madeira, outros substratos devem ser testados antes de colocar 
esta cola em linha.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso leitoso.
Viscosidade (Brookfield): 3000 a 6000 cps.
Sólidos: 15% a 45% com cargas ou sem cargas.
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) As partes a serem coladas devem estar isentas de impurezas, 
gorduras ou partículas soltas (pó), devem estar secas.
2) Aplicar uma camada de Cola Vedag PVAC 25   em uma das superfícies 
e unir ambas as peças, aplicando uma leve pressão ou colocar um 
peso e deixando de lado para secar.
3) Em colagens onde as peças tendem a fazer uma pressão contraria se 
soltando devemos manter o material unido com fita adesiva ou manter 
um peso em cima do mesmo até sua secagem.
4) Pode ser usado em uso gerais para madeiras.
5) Uso geral em madeiras, papeis e papelão.

INSTRUÇÃO PARA USO EM CHAPISCO E CONCRETO DE PISO:
1) Diluir em 1:1 e colocar na argamassa juntamente com a água que vai 
ser colocada no chapisco ou na argamassa de contra piso.

PRECAUÇÕES

•Use óculos e luvas e manusear em local ventilado.
•Evitar inalação.
•Em contato com a pele, enxágue com água.
•Armazenar o produto em local seco, ventilado, protegido do sol 
e chuva, devendo ser mantido bem fechado até o uso de mesma, 
evitando assim a formação de peles.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas PVA, aditivos, conservantes e fungicida.


