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Ficha Técnical  

Dados gerais 

  
Código artigo: 4325 

 
Descrição: Colad Magic Fix - Cola e pó de enchimento                                  

 

 

  

 
 

Repare (quase) tudo com Colad Magic Fix. O Colad Magic Fix é composto por uma super cola e um pó de 
enchimento/reforço, que permite uma reparação superrápida e superforte de vários materiais. Se vale a 

pena reparar, repare, lixe e pinte em poucos passos simples. 

 
Cola quase todos os materiais. Encha fissuras, orifícios e aberturas com o pó de reforço! Os objetos 

recuperam a forma original rapidamente. Pode usar tanto em peças visíveis como em peças não visíveis. 
Após a reparação, o Magic Fix pode ser lixado e pintado. Consiga uma reparação ultrarresistente e 

duradoura em apenas alguns segundos. O Magic Fix permite concluir o seu trabalho de reparação 

rapidamente. 
 

- Embalagem: 6 x cola, 2x pó de reforço preto, 1 x pó de reforço cinzento, 1 x pino vermelho, 1 x luva, 1x 
colher.  

- Dimensões da embalagem C x L x A (cm): 5,5 x 12,5 x 12 cm. 
- Unidade de embalagem: em caixa de cartão com 10 embalagens, pode ser utilizada como expositor no 

balcão.  

- Magic Fix cola (A): Embalagem aberta: ½ ano 
- Vida útil: 2 anos 
- Resistência à temperatura: a 160°C 

- Resistente a: óleo 
- Tempo de secagem: 7 segundos 

- Capacidade de processamento: após 7 segundos 

- Após a aplicação: permite lixar e pintar  
 

Reparações: 
• Aço • Plástico  • Alumínio • Fibra de vidro • Fibra de carbono • Plástico • Borracha • E muito mais... 

 

Pó de reforço/enchimento: 
Utilize o pó de enchimento em combinação com a cola para encher fissuras ou espaços entre materiais e 

ligá-los. Ao trabalhar com plásticos, utilize o pó de enchimento. 
 

Por exemplo, utilize o pó de enchimento para: 
• Pontos de montagem de para-lamas de automóveis • Plásticos duros dos puxadores das portas  • 

Coberturas de automóveis de estilo B • Enchimento e perfuração • Reinstalar um parafuso • Radiadores • 

Aparelhos • Espelhos retrovisores • Coberturas • Grelhas • Ferramentas manuais • Aberturas • Para-lamas 
 

Instruções de aplicação: 
Duas formas de reparar. 
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1) Colar os componentes. 
 

Preparação:  

Limpe a superfície de resíduos de tinta, pó, massas lubrificantes e óleos; certifique-se de que a área a 
reparar está limpa e seca. Lixe a superfície com papel de lixa. Use a luva incluída para proteger a mão. 

Use também a proteção para os olhos Óculos de segurança Colad (art .n.º 5085). 
 

Passo 1: 
Use uma faca para cortar o bico do Pó de reforço Colad Magic Fix.  Corte a parte superior do bico de cola. 

Passo 2: 

Aplique uma pequena quantidade de Cola Colad Magic Fix num lado e pressione ambas as partes 
firmemente durante alguns segundos. Aguarde 7 segundos e está pronto. 

 
 
2) Encha as fissuras com Pó de enchimento e cole as peças.  
 
Preparação:  

Limpe a superfície de resíduos de tinta, pó, massas lubrificantes e óleos; certifique-se de que a área a 
reparar está limpa e seca. Lixe a superfície com papel de lixa. Use a luva incluída para proteger a mão. 

Use também a proteção para os olhos Óculos de segurança Colad (art .n.º 5085).  
 

Passo 1: 

Use uma faca para cortar o bico do Pó de reforço Colad Magic Fix. Corte a parte superior do bico de cola. 
 

Passo 2:  
Dependendo do substrato ou do resultado pretendido, escolha a cor preta ou cinzenta do Pó de reforço 

Colad Magic Fix. Coloque a quantidade adequada de Pó de reforço Colad Magic Fix para cobrir a cola no 

ponto a reparar ou a encher (furo/fissura) em camadas de um máximo de 2 mm. Certifique-se de que o 
Pó de reforço Colad Magic Fix tem uma distribuição uniforme. Se necessário, use o aplicador para regular 

a forma e a dosagem do pó. 
 

Passo 3:  
Em seguida, coloque Colad Magic Fix no pó de reforço até que o pó deixe de absorver a cola. Certifique-se 

de que a ponta do aplicador da cola nao adira pó de reforço. A cola e o pó formam um selante forte e 

duro em poucos segundos. Pode ser trabalhado após 7 segundos. Se a espessura de reparação não for 
suficiente, repita os passos 2 + 3. 

 
Sugestão: ao encher grandes furos ou fissuras, poderá ser necessário usar fita para cobrir a parte inferior 

e permitir o posicionamento do pó de enchimento antes de aplicar a cola no pó de reforço. Aplique várias 

camadas (pó + cola) ao encher furos ou fissuras fundas, de acordo com a descrição acima, para se 
certificar de que a ligação é completamente forte. 

 

Atenção: 
• A reação química provocada pelo pó de reforço e a cola Colad Magic Fix pode queimar a pele.  

• Evite qualquer contacto com a pele e com os olhos e evite respirar os gases.  

• Utilize numa área bem ventilada.  

• Caso cole os dedos, aplique um solvente como acetona nas áreas de contacto e, em seguida, lave 

com água.  

• Em caso de contacto com os olhos, lave de imediato com água.  

• A Cola Colad Magic Fix e o pó de reforço não são eficazes em superfícies de polietileno. 
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Magic Fix – Cola (A) - Atenção: 
H319-Provoca irritação ocular grave. H335-Pode provocar irritação das vias respiratórias. H315-Provoca 

irritação cutânea. P261-Evitar respirar os vapores ou aerossóis. P280-Usar luvas de protecção, protecção 
ocular e facial. P312-Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / 

médico. EUH202-Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter fora do 

alcance das crianças. EUH208-Contém 1,4-Dihidroxibenzeno. Pode provocar uma reacção alérgica. 2-
cianoacrilato de etilo. Em caso de acidente ou doença súbita ligue 112. CIAV - Centro de Informação 

Antivenenos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), Rua Almirante Barroso 36, 1000-013 
Lisboa, Telefone URGÊNCIA (24h): Em caso de intoxicação ligue 808 250 143.  

 
FDSM: 

leia a nossa Ficha de Dados de Segurança Médica para obter mais informações sobre os riscos das 

substâncias perigosas deste produto.   
 

Precauções: 
Use produtos de proteção ao utilizar o Colad Magic Fix. 

- Luvas de nitrilo Colad cinzentas, art. n.º 53800# 

- Óculos de segurança Colad, art .n.º 5085 
 

Publicado por: 
EMM International BV  

The Netherlands                                                                                                T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                  www.colad.pt 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.pt/

