BOLETIM TÉCNICO

INDUCOLA
Adesivo para tachas, bicomponente à base de resinas metacrílicas reativas e iniciador
sólido, aplicado manualmente.

Código

Cor

5003

Cinza

Embalagem
Componente A (1/4) + Componente B (Saquinho) = 1,40Kg.

Pavimento
Betuminoso e Concreto

Transporte e armazenamento
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante
todo o percurso;
Armazene sempre nas embalagens originais;
Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
Embalagem com vazamento removê-las e isolá-las em local seguro.

Manuseio
Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI’s, (óculos
protetores e luvas resistentes);
Consulte a FISPQ;
Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
Não reutilizar as embalagens.
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BOLETIM TÉCNICO

INDUCOLA
Método de preparação e aplicação
“Atenção! Não Diluir!”
O produto é indicado para aplicação manual;
Para perfeita fixação da tacha, a superfície deve estar limpa, seca, livre de impurezas, óleos ou
gorduras em geral;
Abrir a embalagem do componente A e adicionar o componente B sob agitação constante por 1
minuto, e imediatamente iniciar a aplicação. Após aplicar o produto sobre o pavimento,
imediatamente fixar a tacha.
É de primordial importância que a superfície da cola, ao ser colocada no pavimento, seja
ligeiramente maior do que a superfície de base da tacha a fim de proporcionar total apoio da
mesma;
Observações:
Se necessário, limpar as ferramentas com diluente ANL118. A aplicação não deve ser realizada
em dias chuvosos ou com pavimento molhado.

Informações técnicas
Ensaios e Requisitos

Métodos

Pot life – minutos
Rendimento
*Tempo de liberação do Tráfego
(minutos)

NBR 13.190
Cálculo
Estimado

Valores
Valores Máximos
Mínimos
10
120 gramas por tacha
30

-

* Tempo estimado, considerando, temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas
como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e
normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações
adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site www.indutil.com.br
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