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PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray Desengordurante Extra Forte

Ultra Cola e Veda Universal

Luvas Descartáveis

Descrição do Produto
Cola em spray, à base de borracha de estireno-butadieno, resinas e solventes de hidrocarbonetos. É usado 

para efetuar colagens permanentes ou temporárias.

Áreas de Aplicação
• Colagens de papel, cartão, madeira, têxteis e vários tipos de plástico;

• Colagens de cortiça, pele, espumas, metal, pedra.

Características
• Natureza Química: Aerossol;

• Aparência: Líquido branco;

• Pressão (20°C): 3-4 Bar;

• Taxa de Aplicação: Válvula com 3 posições (High, Medium, Low);

• Densidade (20°C): 0,7 g/mL;

• Temperatura de Aplicação: +10°C a +35°C;

• Resistência à Temperatura: Até 80°C.

Instruções de uso
•  As superfícies onde se vai aplicar o produto devem estar limpas, secas e completamente desengorduradas;

•  Agitar bem a embalagem antes de utilizar, por forma a provocar a correta dispersão do produto;

• Deve aplicar-se primeiro uma fina camada do produto por toda a superfície, afim de obter uma melhor 

aderência;

• Pulverizar o produto a uma distância de 20 a 25 cm, diretamente no objeto ou superfície a ser colado;

• Pressionar as duas superfícies ou objetos para colar;

• Para utilizações prolongadas, agitar ocasionalmente de modo a manter o produto homogéneo.

• Após a utilização, limpe a saída para prevenir qualquer entupimento. Inverta a lata e aplique até se libertar 

apenas gás;

• Caso ocorram salpicos, limpar imediatamente com acetona.

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Ideal para grandes áreas

✓ Secagem rápida

✓ Adesão extra forte

✓ Produto versátil e multiusos

✓ Fácil de aplicar

✓ Colagem temporária ou              
permanente

Spray P900



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Embalagens e informação logística
Lata de 400ml. Embalado em caixas de 6 unidades.

Raso de Paredes 3750-403

Espinhel, Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Embalado sobre pressão; Não expor ao sol, nem a 

temperaturas superiores a 50ºC; Não perfurar ou 

queimar, mesmo quando vazio; Não pulverizar sobre 

chama nua nem corpos incandescentes; Conservar 

longe de qualquer fonte de ignição; Não fumar 

durante a aplicação; Evitar contacto com os olhos, 

lavar de imediato com água abundante e consultar 

um médico; Utilizar no exterior ou em áreas bem 

ventiladas; Utilizar luvas e proteção ocular.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Manter as embalagens de spray, em local seco, 

fresco e arejado, longe de chamas ou fontes de 

ignição, a temperaturas compreendidas entre os 

10 a 35⁰C 

A validade do produto é de 12 meses após a data de 

enchimento, se armazenado nas condições ideais 

de temperatura. A armazenagem e o transporte do 

produto a temperaturas superiores, podem reduzir 

o prazo de validade do mesmo. 

Ficha de segurança disponível sob pedido.


