
DEFINIÇÃO
Cola pronta acrílica impermeável mono-componente pronta para 
uso, indicada para  assentamento de cerâmicas, porcelanatos, pas-
tilhas de porcelana e lâmina skineer em áreas internas e externas, 
aplicação em pisos, paredes e placas de gesso acartonado (drywall). 
Indicado também para sobreposição em pisos e paredes sobre su-
perfícies tais como cerâmicas, porcelanatos e pedras. Para demais 
bases consultar a fábrica.

COLA PRONTA ACRÍLICA
COLA PRONTA PARA USO EXTERNO E INTERNO 

• Não misturar a COLA PRONTA com água ou solvente.

• Estender a COLA PRONTA com uma espátula denteada de 4mm ou com dente maior dependendo do tama-
nho da peça. Aplicar em ângulo de 60° em relação à base formando cordões e sulcos.

• Assentar em seguida as peças sobre os cordões e sulcos ligeiramente fora de posição pressionando e desli-
zando sobre a superfície até a sua posição final. 

• Com auxílio de um martelo de borracha, promova pequenos impactos até amassar os cordões para obter o 
contato total com a superfície de assentamento.

• Limpar as placas logo após o término do assentamento com esponja limpa e úmida. 

• Após 4 horas confirmar se as placas já estão firmes.

PREPARO E APLICAÇÃO
• O verso das peças e a superfície de aplicação deverão estar isentas 
de poeira, resíduos e manchas de óleo, tinta e gordura que possam 
impedir a boa aderência do produto. 

• A superfície para sobreposição deve estar isenta de poeira, resí-
duos e manchas de óleo, tinta, gordura. Deverá estar plana, seca, 
firme e sem peças soltas para receber a COLA PRONTA.



DADOS TÉCNICOS

Composição:
Resina acrílica, agregados minerais e aditivos químicos especiais.

Cor:
Branca.

Embalagem:
Balde com 5kg

Consumo:
1,5 kg/m² usando desempenadeira denteada de 4mm 
2,2 kg/m² usando desempenadeira denteada de 6mm, variando de acordo com a base e o revestimento.

Temperatura de Trabalho:
Temperatura do ar entre 5°C e 40°C
Temperatura da superfície de aplicação entre 5° e 27°C

Superfície de Aplicação
Emboço e contrapiso sarrafeado ou desempenado após  14 dias de cura. 
Alvenaria de blocos vazados de concreto ou blocos sílico-calcários com mais de 14 dias, desde que utilizadas 
para revestimento de paredes internas conforme norma NBR 13.754. 
Concreto com mais de 28 dias de cura. 
Placas de gesso acartonado. 
Pisos antigos como os de cerâmicas, azulejos, porcelanatos, pastilhas de vidro, pastilhas de porcelanas, pe-
dras naturais, mármores, granitos, pedras industrializadas, limestone, marmoglass, nanoglasss, silestone. e 
pisos cimentícios.

Espessura:
Até 6mm, variando conforme a base ou o revestimento.

Não indicado:
Em piscinas, saunas, estufas, lareiras, churrasqueiras. Superfícies gordurosas ou com pintura.

Liberação do local:
Pessoal de obra, após 4 horas, com cuidado.
Todo tráfego em áreas internas e externas, após 7 dias do assentamento ou sobreposição



PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.

• Não aplicar COLA PRONTA em áreas externas em dias de chuva.

• Proteger área aplicada da chuva por 24 horas.

• É importante que obedeça as juntas de assentamento, movimentação, dessolidarização e estrutural de 
acordo com o fabricante do revestimento ou com as normas NBR 13753 e NBR 13754.

• Para sobreposição certificar se todas as peças antigas estejam firmes, batendo levemente sobre as peças. 

• O som cavo indica que as peças estão solta e que devem ser removidas juntamente com partes soltas que 
estiverem comprometidas.

• Restaurar o trecho comprometido antes de iniciar  instalação do novo revestimento.

• Mantenha o ambiente ventilado durante toda aplicação e secagem com portas e janelas abertas.

• Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.

• Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto.

• Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

• Em caso de contato com olhos ou pele lavar com água em abundância e persistindo a irritação, procurar 
um médico.

• Inalação: Levar a um ambiente fresco e ventilado.

• Ingestão: Não provoque vômito, procurar imediatamente um médico, levando a embalagem do produto.

• Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente.

ESTOCAGEM E VALIDADE. 

   Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de no máximo 5 baldes, 
na sua embalagem original fechada. 

Após a abertura da embalagem, desde que mantido na embalagem original, bem fechada, poderá ser utili-
zado para novas aplicações respeitando o prazo de 4 meses, sem contaminante e bem vedado.



Válido por 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, desde que seguidas às orienta-
ções de estocagem. 

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que a estocagem, o preparo e aplicação 
tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.


