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PANEL TACK HM
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO
Panel Tack HM é parte integrante do sistema oculto de 
fixação de painéis de fachadas. Indicado para colagem 
elástica de painéis fenólicos HPL (high pressure lamina-
tes), fibrocimento, alumínio, madeira, laminados, com-
pósito de alumínio, cerâmica, etc..

VANTAGENS
• Fixação oculta.

• Isento de solventes e isocianatos.

• Elasticidade permanente. 

• Distribuição otimizada das tensões ao longo dos 

painéis. 

• Certificação KOMO.

• Excelente resistência mecânica.

• Excelente resistência à humidade e condições cli-

máticas.

• Aplicação fácil e rápida = poupança de custos.

• Homologado pelos principais fabricantes de pai-

néis de fachadas.

APLICAÇÕES
Colagem de painéis fenólicos em exteriores: 

• Fachadas ventiladas.

• Revestimento de muros. 

• Fixação oculta de painéis de revestimento em pa-

redes interiores ou exteriores. 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Dada a diversidade de painéis e estruturas de apoio 
(alumínio, madeira...) existentes no mercado, recomen-
damos a consulta do nosso departamento técnico para 
obter as informações relativas ao sistema oculto de fi-
xação Panel Tack. 

RENDIMENTO
Consumo aproximado para 100m lineares:
- 17 cartuchos de 290ml
- 8 salsichões de 600ml

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
Validade de 12 meses após data de fabrico, na embala-
gem original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5oC e 25oC. 

Base Polímero MS

Tipo Elástico

Cor Preto

Consistência Pasta homogénea

Densidade 1,4 g/l

Formação de pele 15 min. (20oC/50%H.R.)

Resistência à tração 2,25 N/mm2  (SKG’01.08.056.02)

Resistência ao corte 1,8 N/mm2 (SKG’01.08.056.02)

Movimento máximo permitido 3 mm (SKG’01.08.056.02)

Dureza Shore A aprox. 55

Resistência à temperatura 40oC a +90oC

Temperatura de serviço +5oC a +35oC

Velocidade de cura 3mm / 24 horas

APRESENTAÇÃO

SISTEMA OCULTO DE COLAGEM ELÁS-
TICA DE PAINÉIS EM FACHADAS VENTI-
LADAS.

Sistema 
PANEL TACK

CÓDIGO CONTEÚDO CAIXA EAN
  30132181 Bolsa 6ooml 12 unid. 8713572027925

 30132201 Cartucho 290ml 12 unid.  8713572167201

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudan-
ças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o 
utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O 
método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.


