Para NOVAS
oportunidades...

SóColad!

Adesivos de alta qualidade Colad
Produtos adesivos de reparação fortes e duradouros.

A Colad oferece uma vasta gama de adesivos
duradouros e de alta qualidade com base no
último grito em tecnologia de adesivos. Tudo para
assegurar reparações rápidas, de alta qualidade.
O programa inclui vários acessórios como pistolas
dispensadoras, primários e pontas de mistura.
Selecione o seu produto e acessórios rapidamente
escolhendo o processo de reparação com a cor
correspondente. A Colad oferece soluções fáceis de
utilizar para reparações de plásticos, reparações de
para-brisas, selantes e ligação de painéis.
A Colad concebe oportunidades
únicas para os utilizadores finais,
centradas em obter resultados dentro dos procedimentos de trabalho
e das empresas. Estamos a falar de
mais alegria no trabalho, eficiência,
sustentabilidade, profissionalismo
e lucro. Colad, inventing more.

Reparação de plásticos
Reparação de vidro
Selantes
Ligação de painéis

Para mais informações visite:
ADHESIVES.COLAD.CO

Ligação de painéis

Reparação de plásticos

• Adesivo especialmente desenvolvido para ligação de

• Adesivo estrutural em duas partes poderoso para

painéis de metal e compostos.

reparações de plásticos.

• É possível a aplicação no metal exposto, elevada absorção
energética.

• De reparações rápidas cosméticas rápidas, de 30
segundos, até reparações maiores, de 5 minutos, de

• Para ligar aço e alumínio. Substituir painéis em quarto,

peças de plástico.

telhados, laterais de carrinhas e películas de portas.

• Também aplicável em qualquer indústria onde seja
exigida uma ligação forte rápida.

Vermelho:
Áreas
soldadas
sugeridas.

Cinzento:
Áreas de ligação
adesiva sugeridas.

Reparação de vidro

Selantes

• Adesivo permanentemente elástico, com cura rápida.

• Selante de costura ou adesivo universal. Para a indústria

Adesão inicial muito elevada e força adesiva elevada.

automóvel, mas também para muitas outras aplicações,

• Perfeitamente adequado para a ligação de para-brisas ao
chassis do automóvel. Também para ligação de para-brisas
na construção de veículos, vagões e cabinas.

como náuticas e industriais.
• Excelentes propriedades de enchimento, com uma ligação
forte, flexível e duradoura. Força adesiva excepcional numa
vasta gama de materiais e superfícies.
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Ligação de painéis
Ligação de painéis
90672440 (195 ml)(Preto)

Adesivo estrutural com dois componentes, à base de epóxi para ligação
de painéis de metal e compostos. Cor Preta. 195 ml num cartucho,
2 pontas de mistura incluídas.
Aplicação
• Ligue painéis de aço e alumínio da mesma composição de metal ou
de composições diferentes.
• Alternativa às juntas com ligação remodelada ou soldada.
• Painel do conjunto da estrutura, painel de alumínio em carroçaria de
aço, para-choques de alumínio, painéis em quarto, telhados e laterais
de carrinhas.
Funcionalidades e benefícios
• Tempo de abertura longo de 60 minutos, com uma cura mais rápida
do que outros adesivos para ligação de painéis.
• Contém pérolas de vidro para assegurar uma camada uniforme
de adesivo.
• Elevada absorção de energia.
• Pode ser utilizado em metal exposto, contém proteção contra corrosão.
• Cura à temperatura ambiente.
• Resiste ao revestimento com e-coat, primário em pó e temperatures
do forno de tinta até 230ºC da indústria automóvel.

Vermelho:
Áreas soldadas
sugeridas.
Cinzento:
Áreas de ligação
adesiva sugeridas.

Siga sempre as instruções do FEO no que diz respeito às reparações.
Não indicado para o chassis/peças estruturais do automóvel.

Tempo de abertura: 60 minutos.
Tempo de trabalho: 90 minutos.
Tempo de pintura: 24 horas.
Tempo de manuseamento: no prazo de 4 horas/23ºC.
Cura total: 24 horas (a cura pode ser acelerada com IR).

Acessórios Ligação de painéis

Pistola universal
Manual
90675550

• Pistola com operação manual para colocação exata de
adesivos e selantes.
• Para cartuchos padrão de 290 e 310 ml.

Bico de ligação de painéis
90663803

• Cartuchos de 195 - 220 ml.
• Por 10 peças.
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Reparação de plásticos
Super rápido 30 segundos
Adesivo de plástico 2K

Rápido 1.5 minutos
Adesivo de plástico 2K

Potente adesivo de plásticos de 2 componentes (2K-PU). Para ligação
e reparação de peças de plástico. Cor Preta. Cartucho de 50 ml, com
2 pontas de mistura.

Potente adesivo de plásticos de 2 componentes (2K-PU). Para
ligação e reparação de peças de plástico. Cor Preta. Cartucho
de 50 ml, com 2 pontas de mistura.

Aplicação
• Reparações pequenas e rápidas.
• Mantenha as peças na posição. Repare uma série de peças
de plástico.
• Moldes, linguetas de para-choques, emblemas e outras
reparações estruturais e cosméticas básicas e rápidas.

Aplicação
• Para reparações de tamanho pequeno – médio.
• Repare uma série de peças de plástico.
• Reparação estrutural e cosmética de para-choques, clipes de
painéis, grelhas de radiador, suportes de faróis, etc.

90672258 (50 ml)(Preto)

90672259 (50 ml)(Preto)

Funcionalidades e benefícios
• É possível passar a lixa no prazo de 10 minutos.
• Excelente adesão na maioria dos plásticos.
• Sem odor. Cura rápida.

Funcionalidades e benefícios
• É possível passar a lixa no prazo de 5 minutos!
• Excelente adesão na maioria dos plásticos.
• Sem odor. Cura rápida.

Tempo de abertura: 30 segundos.
Tempo de manuseamento: 2.5 minutos.
Tempo de aplicação de lixa: 5 minutos.
Tempo de pintura: 5 minutos.
23ºC e uma humidade de 55%.

Tempo de abertura: 1.5 minutos.
Tempo de manuseamento: 5 minutos.
Tempo de aplicação de lixa: 10 minutos.
Tempo de pintura: 10 minutos.
23ºC e uma humidade de 55%.

Acessórios para Reparação de plásticos

Produto de limpeza de plásticos

Primário de plásticos

• Excelente produto de limpeza e desengordurante de
plásticos.
• Remove rapidamente lubrificante, óleo e poeira de
lixamento.
• À base de água.
• Vaporizador.

• Promotor de adesão para materiais plásticos.
• Melhora a adesão significativamente no processo de
reparação de plásticos.
• Aerossol.

90672270 (500 ml)

Bico de aplicação

90672980 - 25 unidades
90672981 - 10 unidades
• Pontas de mistura para adesivos de reparação de
plásticos de 2 componentes (2K).
• Mistura perfeita e aplicação exata.
• Utilização única.
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90672267 (200 ml)

Pistola para adesivo plástico 2K
Manual
90672666

• Para adesivos de 2 componentes (2K).
• Compacta e de peso leve para uma aplicação
precisa dos adesivos.
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Reparação de plásticos
Rápido médio 3.5 minutos
Adesivo de plástico 2K

Lento 5 minutos
Adesivo de plástico 2K

Potente adesivo de plásticos de 2 componentes (2K-PU). Ligações,
enchimentos e reparações de tamanho pequeno a médio fendas e
orifícios. Cor Preta. Cartucho de 50 ml. Com 2 pontas de mistura.

Potente adesivo de plásticos de 2 componentes (2K-PU). Para
reparações de tamanho pequeno e médio. Cor Transparente.
Cartucho de 50 ml. Com 2 pontas de mistura.

Aplicação
• Ligações, enchimentos e reparações de fendas e orifícios de
tamanho pequeno e médio em amortecedores e anilhas de plástico.
• Reparações estruturais e cosméticas de uma série de peças
de plástico.
• Em qualquer indústria onde seja exigida uma ligação forte e rápida.

Aplicação
• Para peças de plástico de cor clara ou transparentes.
• Ligações, enchimentos e reparações de fendas e orifícios de
tamanho pequeno e médio em amortecedores e anilhas de plástico.
• Reparações estruturais e cosméticas de uma série de peças
de plástico.
• Em qualquer indústria onde seja exigida uma ligação forte e rápida.

90672240 (50 ml)(Preto)

90672241 (50 ml)(Transparente)

Funcionalidades e benefícios
• Um produto para ligação estrutural, enchimento e reparação.
• Tempo de manuseamento adequado para reparações de
tamanho médio.
• Excelente velocidade de cura e força da ligação.
• Fácil de lixar.
• Mantém-se flexível, mesmo sob condições mais frias.

Funcionalidades e benefícios
• Transparente.
• Um produto para ligação estrutural, enchimento e reparação.
• Tempo de manuseamento adequado para reparações de
tamanho médio.
• Excelente velocidade de cura e força da ligação.
• Mantém-se flexível, mesmo sob condições mais frias.

Tempo de abertura: 3.5 minutos.
Tempo de manuseamento: 15 minutos.
Tempo de aplicação de lixa: 30 minutos.
Tempo de pintura: 30 minutos.
23ºC e uma humidade de 55%.

Tempo de abertura: 5 minutos.
Tempo de manuseamento: 20 minutos.
Tempo de pintura: 45 minutos.
23ºC e uma humidade de 55%.

Exemplo de processo de reparo de uma rachadura. Repare um furo em uma peça de plástico:

1

2

3

4

5
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Limpe com
o limpador
de
plástico.

Faça furos
Defina
Aplique
Corte a Folha
Coloque a
ao redor da
e lixe a
o Primer de Reforço e a
Folha de
área
área.
para
Folha de Forma.
Reforço com a
danificada
Plástico. Aplique o adecola na parte
para uma
sivo na folha de
de trás da
boa aderênreforço.
área danificia.
cada.
Para obter mais informações, leia a Ficha Técnica. Veja o filme no nosso canal no Youtube!

7
Aplique a folha de
forma na parte da
frente da área danificada. Quando
necessário, adicione uma porção
extra de adesivo.

8
Pressione
suavemente
e espalhe
uniformemente
o adesivo.

9
Depois disso,
lixe, emasse e
pulverize para
um melhor
resultado!

Acessórios para Reparação de plásticos

Película de contorno

Película de reforço

• Ajuda a moldar eadesivo em peças de plástico.
• Repõe a forma original da superfície.
• Pode ser utilizada para criar novas peças.
• Dimensões: 360 cm x 12 cm.
• Por rolo.

• Ajuda a formal e fortalecer uma área
danificada de fendas e orifícios.
• Atinge uma superfície forte e suave.
• Dimensões: 360 cm x 12 cm.
• Por rolo.

90672275

90672276
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Reparação de vidro
Adesivo de para-brisas
90673719 (290 ml)(Preto)

Polímero MS de elevada qualidade, 1 componente (1K). Adesivo
permanentemente elástico, adesão inicial muito elevada e força
adesiva elevada. Cor Preta. Cartucho de 290 ml.
Aplicação
Perfeitamente adequado para a ligação de para-brisas ao chassis
do automóvel. Também para ligação de para-brisas na construção
de veículos, vagões e cabinas. Setores da indústria dos autocarros,
camiões, agrícola e de máquinas de construção.
Funcionalidades e benefícios
• Adesão perfeita.
• Elástico permanente.
• Tempo de afastamento de 2 horas (88 horas com sacos de ar).
• Propriedades selantes muito boas.

Tempo de abertura: 15 minutos.
Tempo de pintura: Molhado-molhado.
Tempo de descolagem: 5 minutos.
Cura: Após 24 h: 3 mm. Após 48 h: 4 mm. (23°C/50% H.R.).

Acessórios para Reparação de vidro

Primário de para-brisas
90675436 (100 ml)

• Promotor de adesão para uma ligação forte.
• Incolor.

Bico de aplicação de adesivo
para para-brisas.

Pistola universal
Manual

• Bico para uma aplicação precisa de adesivo
para para-brisas.
• Por 10 peças num saco.

• Pistola com operação manual para colocação exata de adesivos
e selantes.
• Para cartuchos padrão de 290 e 310 ml.

90628373
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90675550
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Selantes
Selante de costura em aerossol

90672412 (310 ml)(Cinzento)

Selante de costura em aerossol de elevada qualidade. Para pintar
com tintas à base de água e 2K. Aplicar com pistola de calafetamento pneumática mais boquilha e bicos de 1.5, 2 e 3 mm. À base de
polímero MS. Cor Cinzenta. 310 ml num cartucho.
Aplicação
• Onde é necessário revestimento texturado ou isolamento de som.
• Camada protetora no interior e exterior em soldas no chassis
automóvel e costuras de construção.
• Restaure a selagem e a ligação para o estado original.
Funcionalidades e benefícios
• Elástico permanente.
• Cura rápida. Aerossol direto (molhado sobre molhado) com
revestimento.
• Possibilidade de modelar (pincel).
• Corresponde a trabalhos de selagem de fábrica.
• Protege contra danos mecânicos e danos por corrosão.

Adesivo de costuras
90672426 (290 ml)(Preto)
90672427 (290 ml)(Branco)
90672428 (290 ml)(Cinzento)

Adesivo de ligação e selagem universal de
alta qualidade. Polímero MS. Cura neutra.
290 ml em cartucho.
Aplicação
• Todas as juntas e costuras em quase todos os substratos.
• Liga muitos materiais (metal, plástico, madeira, vidro, etc.).
• Também pode ser utilizado como selante de ligação, selagem e
montagem universal.
• Utilizado em: indústria automóvel, aplicações industriais e muitas
mais.
Funcionalidades e benefícios
• Excelente Aderência.
• Encolhimento nulo.
• Elástico permanente.
• Cura rápida. Aplicação molhado sobre molhado.
• Lixável. Pintável com tintas aquosas e tintas 2K.
• Resistente à radiação UV, condições atmosféricas, água,
humidade e bolor.
• Propriedades de enchimento e adesão.

Tempo de secagem: Dependendo da temperature,
humidade e espessura.
Tempo de aplicação de lixa: Após cura total.
Tempo de pintura: Molhado-molhado.
Tempo de descolagem: 15 minutos.
Cura: 3.0 mm em 24 horas (23°C/50% H.R.).

Tempo de secagem: Dependendo da temperature,
humidade e espessura.
Tempo de aplicação de lixa: Após cura total.
Tempo de pintura: Molhado-molhado.
Tempo de descolagem: 10 minutos.
Cura: 3.0 mm em 24 horas (23°C e uma humidade de 55%).

Acessórios Selantes

Pistola de calafetamento
Pneumática

Pistola universal
Manual

• Colocação uniforme e precisa de selantes e adesivos.
Pistola de 1 componente (1K).
• Com um regulador de saída ou regulador de pressão de spray
(máx. 6 bar).
• Compatível com bicos: Boquilha 1.5, 2 e 3 mm
• Para cartuchos padrão de 290 e 310 ml e salsichas de 400 ml.

• Pistola com operação manual para colocação exata
de adesivos e selantes.
• Para cartuchos padrão de 290 e 310 ml.

90672658

90675550

Art. n.º

Descrição

Embalagem

Boquilha

90663772

Adequada para Pistola de calafetagem Pneumática (90672658).

Por 10 peças.

Bico padrão

90627997

Bico multiusos.

Por 10 peças.

Bico 1.5 mm

90663799

1.5 mm para Pistola de calafetagem Pneumática (90672658).

Por 10 peças.

Bico 2 mm

90663780

2 mm para Pistola de calafetagem Pneumática (90672658).

Por 10 peças.

Bico 3 mm

90663802

3 mm para Pistola de calafetagem Pneumática (90672658).

Por 10 peças.

ADHESIVES.COLAD.CO
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RESUMO DO
PRODUTO

= utilização principal sugerida.
= também adequado para.
= limitado, recomendam-se testes preliminares.
Leia sempre a FDT e a FDSM. Devido a uma variedade de materiais, recomendam-se os
testes preliminares. Siga sempre as especificações e instruções do FEO ao fazer as
reparações.

Reparação de plásticos
Art. n.º

Reparação
de vidro

Selantes

90672258

90672259

90672240

90672241

90673719

90672412

906724xx

90672440

Adesivo de
plástico 2K
Super rápido
30 segundos

Adesivo de
plástico 2K
Rápido
1.5 minutos

Adesivo de
plástico 2K
Rápido médio
3.5 minutos

Adesivo de
plástico 2K
Lento
5 minutos

Adesivo de
para-brisas

Selante de
costura em
aerossol

Adesivo de
costuras

Ligação de
painéis

Cor

Preto

Preto

Preto

Transparente

Preto

Cinzento

Preto, Branco, Cinzento

Preto

Conteúdo

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

290 ml

310 ml

290 ml

195 ml

Nome

Plásticos (Para vários tipos de plásticos)
Plásticos térmicos A (ABS, PA, PC/PBT, PPO/PA, PET).
Plásticos térmicos B (PPO, PC/ABS, PP/EPDM).
Plásticos térmicos C (PPO, PC/ABS, PP/EPDM):

Materiais

Adesão geral: limitada. Recomendam-se testes
preliminares.
SMC.
BMC.
Camada de gel.
PUR-RIM (peças de plástico: para-choques, spoilers).
RTM.
Plásticos com reforço de fibra de carbono (CFRP).
Para vários tipos de metais
Metais e ligas de metal (com revestimento ou primário).
Aço enrolado a frio.
Alumínio.
Aço galvanizado.
Para vários tipos de madeira
Para vários tipos de vidro
Para vários tipos de cerâmica

Reparações/aplicação

Ligação de
painéis

Reparações de plásticos pequenas e rápidas. Mantém
as peças na posição. Reparações cosméticas e estruturais básicas. Moldes F.I., linguetas de amortecedores,
emblemas.
Reparação de fendas de 0-5 cm.
Reparações de plástico de tamanho pequeno - médio.
Estruturais e cosméticas. F.I. Para-choques, cliques de
painéis, grelhas de radiador, suportes de faróis.
Reparação de fendas de 5-10 cm.
Reparações de plástico de tamanho médio. Repara
fendas e orifícios. Ligação e preenchimento. Estruturais
e cosméticos. Orifícios e fendas F.I. em amortecedores e
anilhas de plástico.
Reparação de orifícios e fendas de 5-12 cm.
Ligação de para-brisas ao chassis, vagões e cabinas.
Revestimento texturado e isolamento de som.
Enchimento adequado para superfícies maiores.
Camada protetora no interior e exterior em solda no
chassis (automóvel) e costuras de construção.
Selagem e ligação.
Juntas e costuras.
Ligação e montagem gerais.
Ligação de painéis de metal e compostos.
Montagem do painel na estrutura.

Escolha os Adesivos Colad de Alto
Desempenho para reparos fortes e
duráveis para aplicações automotivas,
aeronáuticas, náuticas e industriais.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com
www.colad.pt

