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BAUTECH PREGO LÍQUIDO

CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Substitui a necessidade de furar, parafusar ou
pregar. Cola madeiras em geral, cortiça, MDF,
aglomerados, laminas de madeira, cavilhas,
tacos, parquet, etc.
 Cola desde concreto e cerâmicas, até pedras
naturais.
 Para colagem de papéis, plásticos (PC,PS,PVC),
gesso, vidro, porcelana, metais em geral.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Resistente à umidade, à movimentação (vibração
e dilatação) dos substratos, a impactos e a
temperaturas acima de 90°C.
 Fácil de limpar, cola tanto materiais porosos como
não porosos.

COR
EMBALAGEM
VALIDADE

Branco
50g
24 meses a partir da
data de fabricação

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO
 Sem necessidade de misturar os componentes, basta aplicar. Não cola na pele e excessos são facilmente
removidos com pano molhado antes da secagem total. Pode ser pintado oi lixado depois de seco.
1 Limpe as partes a serem coladas, deixando-as livres de poeira, gordura, oxidação ou tintas.
2 Mantenha as partes pressionadas até o início da pega. Se necessário, utilize fita crepe ou calço para fixa-las
durante este período.
3
Limpe o excesso com pano úmido.

ADESIVOS

O PRODUTO
É um adesivo à base de água, multiuso para uso
profissional e doméstico recomendado para serviços
“Faça Você Mesmo”. Ideal para fixar mosaicos,
cerâmicas, gesso, isopor, madeiras, plásticos, fórmica,
vinil e metais sobre diversos substratos. Ideal para
serviços de alvenaria e carpintaria uni peças, tais como,
pés de mesas e cadeiras.

ATENÇÃO: FECHE BEM A EMBALAGEM APÓS O USO
CUIDADOS



Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente.
Em contato com a pele, lave cuidadosamente com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças
e animais domésticos.
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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.
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GARANTIA
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.
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