Q.C. COLA D4

COLA BLANCA DE SECAT
RÀPID CLASSE D4

Q.C. COLA D4, és una cola acetovinílica de
secat ràpid resistent a la humitat ideal per encolar tot tipus de fusta, teixits, paper, cartró,
etc., tan en interiors com en exteriors amb
recubriment protector adecuat.

PROPIEDADES

APLICACIONES

La seva especial formulació fa que un cop seca
sigui transparent, tenint una altíssima adherència i
velocitat de secat, no tacarà a l’envernissar. A més
és classe D4, passats set dies desde l’aplicació i
encolant les dues cares, ideal per resistir ambients
humits en exterior.

Q.C. COLA D4 està formulada especialment per encolar tot tipus de fusta tova, dura o d’origen tropical tan
en interiors com en exteriors. També podem enganxar altres materials com paper, cartró, teixits, etc..
Per complir amb la norma EN 204-205 D4 s’ha
d’aplicar a les dues cares. NO UTILITZAR SOBRE
FERRO.
SISTEMA DE APLICACIÓN
Aplicarem una capa generosa de Q.C. Cola D4 a les
dues cares, amb pinzell, rodet o pistola encoladora.
El suport estarà sec (màxim del 12% d’humitat), net
de pols i d’altres restes que puguin impedir la correcta adherència.
Aguantarem les peces amb serjants o pesos, aproximadament entre 5-10 minuts.
Podrem manipular les peces als 20-40 minuts depenent de la temperatura i la humitat ambient. Sobre
panells molt porosos Q.C. recomana aplicar cola a les
dues cares i a més esperar entre 1 i 2 minuts abans
de posar a la premsa.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

Q.C. COLA D4

COLA BLANCA DE SECAT
RÀPID CLASSE D4
Características ⁄

Rendimientos:
El consumo aproximado, dependiendo del
soporte, será de 130 - 200 g/m²

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Viscosidad:
Densidad:
Temp. trabajo:
Humedad de la madera:

Líquido opaco.
Blanco.
6500 - 8500 cP. (A6, V20, 23ºC).
1,00 - 1,10 g/ml.
>4ºC.
Entre 9-12%
Proteger de las heladas, ya que si se congela
no es recuperable.

Consejos de seguridad:
S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S29: No verter los residuos por el desagüe.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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