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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-100 Frasco 100g Amarelo 7896094503595 12 17896094503592

VAM-250 Frasco 250g Amarelo 7896094503601 12 17896094503608

VEDAG COLA 
MADEIRA

DESCRIÇÃO

Vedag Cola Madeira é um adesivo à base de PVA de alto desempenho 
com aditivos, desenvolvido especialmente para montagens e reparos 
de peças em madeira ou substratos porosos, como móveis, laminados, 
aglomerados, MDF, HDF, papelão, cortiça, carpetes, feltros etc.

APLICAÇÃO

Vedag Cola Madeira é indicada para a fabricação de móveis e colagem 
de peças de madeira em geral, onde haja necessidade de uma fixação 
extra e eficiente. Ideal para colagem de encaixe de peças de madeira, 
chapas, buchas, janelas, portas, como também para colagem de 
papelão, papéis, cortiças e a maioria dos materiais porosos em geral.

CARACTERÍSTICAS

Alta força de colagem. Flexível. Pega inicial. Não Tóxico. Não 
Inflamável. Baixo Odor. 
Aspecto: Líquido amarelo viscoso, livre de grumos.
Aspecto do filme seco: Amarelo.
Viscosidade (25ºC): 5.000 a 7.000.
Teor de sólidos (%): 45 a 47.
pH: 4 a 5.
Cura total: 24 horas.
Adesividade em materiais porosos: Excelente.
Resistência a temperatura: < 80ºC.
Flexibilidade: Excelente.
Pintura: Aceita.
Solvente antes da cura: Água.
Após a cura: Remoção mecânica.
Validade: 4 anos.

INSTRUÇÕES PARA USO

Limpar a superfície, eliminando os resíduos de poeira, gordura e 
óleo. As superfícies devem estar de preferência planas e secas. 
Recomendamos que o substrato não esteja úmido ou poderá não 
colar. Aplicar o adesivo em uma das superfícies em toda a área a ser 
colada e junte as partes imediatamente. Manter as partes sob pressão 
moderada até a secagem do adesivo.

PRECAUÇÕES

•Não utilize o produto em local com excesso de umidade no ar ou 
em matérias úmidos, poderá haver um sensível comprometimento da 
qualidade da colagem.
•Não ultrapassar o período de, aproximadamente, 15 minutos, entre 
a montagem e a sua prensagem. Este procedimento evita a secagem 
precoce do adesivo.
•Recomendamos que o adesivo não entre em contato com materiais 
ferrosos em nenhuma etapa do processo de colagem. O contato 
do adesivo úmido com materiais ferrosos faz com que ocorra um 
escurecimento posterior da linha de colagem.
•A aplicação deve ocorrer em local arejado.
•Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e 
protegido do sol.
•Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Adesivo em dispersão aquosa à base de poliacetato de vinila.


