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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

CTD-020 Bisnaga Cartela 17g Incolor 7896094592872 12 7896094592879

COLA TUDO DAG

DESCRIÇÃO

Adesivo multiuso a base de borracha sintética incolor, elastomérica, 
com pega rápida e de forte adesão após a cura. Ideal para trabalhos 
manuais e artesanato, que requerem substratos diversos colados entre 
si.

APLICAÇÃO

Cola Tudo DAG foi desenvolvido para colar a maioria dos substratos. 
Flexível (não ondula na colagem de papel), impermeável e resistente 
a líquidos. Pode ser aplicado em madeiras, fórmicas, couros, feltros, 
borrachas, cerâmicas, gesso, vidros, acrílicos e muito mais. Após a 
colagem, o produto colado pode ser lavado que não solta na água.

CARACTERÍSTICAS

Não trinca e não resseca. Não cola a pele.
Flexibilidade permanente.
Aparência: Líquido transparente.
Pega inicial: 4 minutos.
Cura total: 4h.
Solvente para remoção: Thinner.
Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Espalhe uma camada de Cola Tudo DAG sobre cada uma das 
superfícies.
2) Junte e prenda firme até assentar.
3) Aguarde a secagem.
4) Para uma secagem mais rápida e uma adesão mais firme, deixe 
secando por 1 minuto sem unir as partes, antes da formação da 
película.

PRECAUÇÕES

•Cuidado: Inflamável. Manter longe do calor ou centelhas.
•Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se ingerido, 
não provocar vômito e procurar um médico.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Borracha sintética e diluente aromático.


