Boletim Técnico

Cola Permanente ref.: 4000

Descritivo Técnico: A Cola Permanente i9, é o produto ideal para ﬁxação dos tecidos nas superfícies de
aplicação, com alto teor de sólidos sua durabilidade é um de seus diferenciais, conjuntamente com sua
aderência e resistência.
Aplicação: A superfície de aplicação do material deverá estar limpa seca e ausente de poeiras. Para
aplicação da cola pode-se utilizar uma esponja, calhas de aplicação, raquetas, rodos ou uma trouxinha de
cola. O tempo de secagem em temperatura ambiente média de 25 º C é de 01 hora, podendo variar com as
oscilações de umidade relativa do ar ou com a espessura de cola aplicada.
Embalagens: Disponível em frascos de 900 mL, galão de 05 L e barricas de 20 e 45 kg.
Recomendações: É interessante evitar contato de grandes quantidades de tinta na cola pois isto poderá
resultar na remoção da mesma, daniﬁcando peças aplicadas. Isto ocorre porque as tintas possuem em sua
composição a aguaras.
Desempenho: O desempenho do produto esta ligado diretamente às condições de uso do mesmo., tais
como: tecido utilizado, diluição do material, secagem e camada.
Limpeza e remoção: A superfície poderá ser limpa com água e sabão neutro, sendo reativada após secagem. Se houver necessidade da remoção da mesma da superfície, empregar o aguaras, utilizando o mesmo
com os devidos EPI´s, luvas e mascara de proteção autônoma com ﬁltros para vapores orgânicos.
Características do produto: Produto desenvolvido com o emprego de emulsão acrílica aquosa, água, e
aditivos
Diluição: O produto é diluído com água em um máximo de 10%, vale lembrar que diluições do produto
podem resultar em uma diminuição da eﬁciência do mesmo.
Estocagem: O produto tem garantia de 02 anos, desde que seja acondicionado em local apropriado, isento
de umidade e sem grandes variações de temperatura observando-se a integridade do envase
Informações adicionais: Conheça nossa linha de produtos: Mix Algodão, Algodão Top, Mix Hidro, Hidro Top
e demais produtos auxiliares. FISPQ e maiores informações através de contato@i9tintas.com.br.
Produto de uso proﬁssional, cujo desempenho depende de condições externas alheias aos nossos
controles, como conhecimentos técnicos e práticos dos proﬁssionais e condições de trabalho, desta forma,
os testes prévios são recomendados.
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