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BAUTECH COLA TUDO

O PRODUTO

É um adesivo à base de resina epóxi, bicomponente, de
alta qualidade, superior a oferecida pelo mercado
varejista. Sua consistência pastosa (similar a massa de
vidraceiro), permite aplicações diversas para reparos ou
manutenções no dia a dia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Seca rápido;
 Alta adesividade;
 Alta resistência mecânica e química;
 Suporta altas temperaturas (80ºC);
 Facil manuseio;
 Permite reparos na vertical, não escorre;
 Permite reparos submersos sem contaminar o fluido
existente no local;
 Cola qualquer tipo de material.
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DENSIDADE
COR
TEMPO DE TRABALHO
PRAZO DE COLAGEM
DUREZA INICIAL
CURA TOTAL
RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO
CONSISTÊNCIA
EMBALAGEM PADRÃO
RENDIMENTO
VALIDADE

2,00 g/cm³
Bege
25 – 35 minutos
40 – 50 minutos
3 horas
7 dias
7 dias = 70Mpa

ADESIVOS

CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Como adesivo para cerâmica, peças de vidro,
madeira, plástico, etc.;
 Ideal para uso em piscinas, fontes e espelhos d´água
onde se requer adesão instantânea dos
revestimentos ou pastilhas sem a necessidade de
esvaziar a piscina ou reservatório;
 Para pequenas intervenções, para eliminação de
vazamentos do lado de dentro dos reservatórios
(somente pressão positiva);
 Comatação de tubos ou conexões.

Pastosa
12 unidades de 150g
Conforme necessidade
24 meses após a data
de fabricação
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PREPARO DO LOCAL
 A superfície da aplicação deve estar limpa, isenta de
pó, graxa, óleo, desmoldantes ou qualquer
substância que possa atrapalhar a adesão.
 Camadas de tintas, massas e natas de cimento,
devem ser lixadas ou escovadas para garantir
maior aderência.

PREPARO DO PRODUTO
 Retire a mesma quantidade dos dois componentes da
embalagem, está medida pode estar sendo feita com
uma colher, por exemplo. Em seguida, misture com as
mãos os dois componentes até que se obtenha uma
coloração única.
 Lave em seguida as mãos e os equipamentos utilizados
com água corrente;

PRECAUÇÕES









Manter a embalagem sempre fechada, quando não
estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que não o condicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.
É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de
proteção individual) como luvas, botas e óculos de
proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água
potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não
provoque vômito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

ADESIVOS

APLICAÇÃO
 O BAUTECH COLA TUDO deve ser aplicado sobre a superfície a ser colada ou reparada com as mãos pressionando
o produto até obter firmeza.
 Para aplicações submersas pressionar até que toda água na interface seja expulsa, manter a pressão até
ancoragem.

As informações aqui contidas são respaldadas por
testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de
valores e resultados podem oscilar devido a
particularidades de ambiente e/ou utilização do
produto, que não são de responsabilidade do
fabricante. Não há outras garantias expressas ou
implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou
revendedor tem autoridade para estender, alterar ou
renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES
 Não pode ser aplicado em locais que sejam submetidos a temperaturas maiores que 80ºC;
 Não deve ser aplicado em locais que solicitem flexibilidade do reparo;
 Não aplique em temperaturas menores que 5°C e maiores que 35°C;
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