FICHA TÉCNICA
COLA SANTA LUZIA é uma dispersão aquosa de um copolímero acrílico, contendo cargas
minerais. Indicado para plástico* (rodapés de poliestireno Santa Luzia), gesso, papelão,
madeira, MDF e materiais porosos em geral.
Campo de aplicação - Perfis de poliestireno expandido Santa Luzia em ambiente interno.
Especificação – Sólidos (Iv3000 Analisador de umidade 1,0g a 1,2g a 200°C) 73 a 77%
DENSIDADE – 1,60 a 1,80
pH (tal qual) – 8 a 10
VISCOSIDADE – (Mobilômetro com peso 1,4kg a 23°C) 80 a 100
segundos.
Vantagens e Benefícios :
 – Pode ser lixada;
 - Excelente ligante;
 - Boa aderência inicial;
 - Constância na qualidade;
 - Adesivo pronto para uso;
 - Produto à base água;
 - Não é inflamável;
 - Excelente produtividade em máquina;
Embalagem
- Balde com 5 kg;
- Balde com 1 kg;
- Bisnaga 400g;
Descarte – A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para
receber as embalagens. Por outro lado, enfatizamos que embalagem usada, desde que limpa
corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja resíduo reciclável. A lista
de reciclados associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço:
http://.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados
Medidas Preventivas: Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. O produto não
necessita ser armazenado separadamente se a embalagem estiver intacta.
Primeiros Socorros: Remover a pessoa para ar fresco e, se necessário, ajuda
respiratória. Procurar assistência médica. Em contato com a pele, lavar com água em
abundância e sabão. Em contato com os olhos, irrigar com água corrente por no mínimo 15
minutos, mantenha as pálpebras bem abertas. Procurar oftalmologista. Em caso de ingestão,
lavar imediatamente a boca e beber bastante água, procurar assistência médica. Consulte a
FISPQ para maiores informações.
MANTER ESTE PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
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Preparação da Superfície: As superfícies devem estar firmes, niveladas e limpas, livre de
poeiras, graxas, etc. Paredes úmidas devem ser evitadas. Superfícies com tintas, paredes
pintadas ou com tintas em más condições, recomenda-se lixar preventivamente antes da
aplicação da cola.
Modo de Usar:
1. Cortar 0,5cm do bico da bisnaga e colocar o bico dosador;
2. Instalar a bisnaga no aplicador;
3. Limpar a superfície onde será aplicado;
4. Aplicar sobre a superfície que ficará em contato com a parede, dois cordões de
cola ao longo do comprimento do perfil a distância de 1,5 cm das laterais do
mesmo;
5. Após a aplicação, fazer pressão por 1 minuto sobre todo perfil ou até que o
mesmo fique colado na parede;
6. Retirar o excesso das bordas com uma espátula.

Características:
Cor
Aspecto
Rendimento aproximado
(cordão 4mm)
Tempo em aberto
Tempo de cura total
(a 20 °C)
Resistência a temperatura
(após cura final)
Validade a partir da
data de fabricação

Branco
Pastoso
25 metros lineares
11 minutos
24 horas (materiais porosos)
48 horas (materiais não porosos)
- 20°C a 80°C
24 meses

Fabricante / CNPJ 61.222.923/0001-82
Químico Responsável: Marcos Rogério Madona
CRV - IV° Região – 004249320
SAC 0800 12 7088

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A
ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ) deste produto pode ser obtida
em nosso SAC 0300 145 1300.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR
Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações
feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site
(www.industriasantaluzia.com.br).
Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição
dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui
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instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se
responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos
profissionais contratados.
Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer
forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de
serviços por parte de instaladores autônomos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou
pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Revisado em Junho de 2016.
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