NEO FIX GEL
COLA DE CONTACTO EM GEL

VANTAGENS

– Não escorre. Fórmula tixotrópica (gel).
– Presa inicial rápida. Alto poder de agarre.
– Secagem rápida.
- Não contém tolueno nem cicloexano.
APLICAÇÕES
- Colagem de laminados decorativos sobre painéis rígidos em MDF,
contraplacado ou derivados da madeira.
- Colagem de materiais diversos: borracha, cortiça, couro, espumas
flexíveis, poliéster...
- Colagens verticais sobre superfícies porosas (cimento, gesso
cartonado, madeira e derivados...)
NÃO indicado para poliestireno, polietileno e polipropileno.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Preparação
As superfícies a colar devem encontrar-se sólidas, limpas,
secas e desengorduradas. O reverso dos laminados deve ser
limpo com BOSTIK AGOSOLVANT. Os painéis de melamina
devem ser previamente lixados. Os laminados e os painéis
devem ser aclimatizados (armazenados) no interior e não
devem apresentar uma taxa de humidade superior a 12%.
Não colar sobre materiais frios, com temperatura inferior a
+15˚C. Devido à grande variedade de materiais existentes,
são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e
compatibilidade entre superfícies.
Aplicação
Mexer bem a cola antes de utilizar. Aplicar com uma espátula
dentada. O produto deve estar a uma temperatura compreendida
entre +15˚C e +30˚C. Aplicar uma camada uniforme de cola sobre
cada uma das superfícies a colar. Deixar evaporar os solventes,
até que a cola se apresente seca ao tato (10 a 20 min). O tempo de
secagem varia em função da temperatura e humidade ambiente,
quantidade de cola aplicada e porosidade das superfícies. Deve ser
assegurado que não é ultrapassado o tempo aberto máximo. Unir
com precisão ambas as superfícies e desenrolar o revestimento
sobre a base, removendo eventuais bolhas de ar. A presa é imediata
e não permite reajustes. Em seguida, exercer uma forte pressão
sobre ambas as superfícies, durante pelo menos 15 a 20 segundos,
ao longo de toda a sua extensão, para garantir o contato total
entre ambas. Deixar estabilizar durante 4 horas. A resistência ideal
é obtida após 72 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descrição

Resultados

Cor

Âmbar

Viscosidade

Gel tixotrópico

Densidade

0,82 aprox.

Tempo de secagem @20˚C

10 a 15 minutos

Tempo aberto máximo @20˚C

40 minutos

Temperatura de serviço

+10˚C (mínimo)

Resistência à temperatura

+110˚C

RENDIMENTO
120-150g/m2/superfície, dependendo da regularidade e porosidade
das superfícies.

LIMPEZA
As ferramentas utilizadas e os vestígios do produto não curado
devem ser limpos com BOSTIK AGOSOLVANT.
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CONSERVAÇÃO
Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem
original fechada, armazenada em local seco, a uma
temperatura compreendida entre +10˚C e +30˚C, ao abrigo
do gelo. Armazenar e transportar na posição vertical, com
a tampa bem fechada. A consistência e propriedades do
produto podem sofrer alterações com temperaturas
inferiores a +10˚C.

APRESENTAÇÃO
Refª

Embalagem

Caixa

EAN

30611868

750ml

12

3549210210849

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O
PRODUTO.

AVISO LEGAL

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 mudanças 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 familiarizarse 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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help

253 300 810
Den Braven, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/
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