
R
 - 

Im
pe

rm
ea

bi
liz

aç
ão

 d
e 

C
ob

er
tu

ra
s,

 M
em

br
an

as

Ficha Técnica / Número do Artigo RT 102

Editado: AM-06-25KÖSTER Contact Adhesive

Cola mono-componente de alta performance para colagem de
membranas KÖSTER ECB e KÖSTER TPO sem polyester a diferentes
substratos em detalhes e ligações.
Características
O KOSTER Contact Adhesive é uma cola de contacto de base
solvente de alta performance para colagem directa de membranas
ECB e TPO sem face em polyester e em diferentes substratos em
pormenores e ligações.

Dados Técnicos
Temperatura de aplicação min. + 5 °C

Densidade 0.75 g / cm³
Cor verde

Substrato
O substrato deverá estar seco, livre de partículas, sujidades, pó, areia,
óleos, musgos, algas, e outros inibidores de aderência.

Aplicação
Mexer bem o conteúdo antes de aplicar. Aplicar nos dois lados das
superfícies a colar (tela + substrato), utilizando um pincel, rolo ou
espátula. Após aplicar em ambos os lados, o período para a aplicação
é de 5 a 20 minutos (depende da quantidade aplicada). Ao toque deve
ter aderência mas já não se encontrar molhado. Se necessário
pressionar a membrana contra o substrato com rolo de pressão. As
correções após a aderência das 2 partes não é possível. A temperatura
ideal de aplicação é entre 15ºC e 25ºC, não podendo ser aplicado em
temperaturas inferiores a 5ºC.

Consumo
175 - 250 g / m² em cada lado

Embalagem
RT 102 004 4.5 kg jerrican

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco. Nas embalagens originais seladas
pode ser armazenado durante um período minimo de 9 meses.

Segurança
Contém solventes orgânicos combustíveis. Usar equipamento de
proteção durante o manuseamento. Usar óculos e luvas de proteção.
Aplicar apenas em áreas ventiladas. Manter fora de fontes de ignição.
Não fumar ou foguear. Rotulagem de acordo com as normas e
regulamentações para substâncias perigosas. Ver MSDS (ficha de
segurança).

Produtos relacionados
KÖSTER ECB 2.0 Número do artigo RE

820
KÖSTER ECB 2.0 U Número do artigo RE

825 U

KOSTER TPO 1.6 Número do artigo RT
816

KOSTER TPO 1.8 Número do artigo RT
818

KOSTER TPO 2.0 Número do artigo RT
820

KÖSTER TPO 2.0 U Número do artigo RT
820 U

KÖSTER Espátula Número do artigo X
987 001
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As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos
sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em
consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER Portugal • Rua da Boavista, n.º 291, 1º • 4050-107 Porto • Tel. 222 076 130 • Fax 222 076 139 - E-Mail: geral@koster.eu -
Internet: www.koster.pt

KÖSTER Contact Adhesive 1/1

http://www.tcpdf.org

