COLA PARA PISOS FLEXÍVEIS

Quem somos
• Fundada em Junho de 2007 a Novelty Partners é uma

empresa especializada em desenvolvimento e fabricação
de Colas e Adesivos líquidos.
• Estamos localizados em Curitiba – PR, com atuação em
todo território nacional, Uruguai, Argentina e Paraguai.
• Nossas Marcas:

O produto
• A cola Smartgum foi

desenvolvida para a
colagem de pisos
vinílicos, carpetes,
Paviflex e também pode
ser utilizado em pisos
emborrachados, material
sintético para
revestimento de pisos e
paredes.

Embalagens
• A Cola para Pisos Flexíveis

Smartgum é fornecida em
baldes de 04Kg e 20Kg.

Vendas: Poderone Representações
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Diferenciais
• Rendimento Incomparável – rende até

2 vezes mais que a maioria dos
concorrente.
Smartgum

150 a 200gr/m²

Weber Quartzolit*

250 a 300gr/m²

Mapei*

250 a 300gr/m²

Globalfix*

300gr/m²

*Fonte: Website do fabricantes

Diferenciais:
• Excelente aderência.

• Melhor Custo Benefício.
• Possibilidade de fabricação

sob marca própria.
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Cola para Pisos Flexíveis Smartgum
PV 30000

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PV 30000 é um adesivo pastoso preparado a base de copolímeros acrílicos e carga mineral
inerte, indicado para uso industrial e residencial na colagem de pisos vinílicos flexíveis,
carpetes e espuma de PU,sua aparência é de um gel viscoso de coloração opaca e com
odor característico, este produto foi desenvolvido com as mais avançadas tecnologias com
objetivo de promover uma performance excelente na aplicação sugerida, proporcionando
diversas vantagens no processo, como:





Tempo de cura em aberto otimizado;
Menor consumo de adesivo;
Produto em base água e atóxico;
Melhoria no processo de colagem e durabilidade da aplicação.

Parâmetros analisados
Teor de sólidos %
Viscosidade cP

Valores de referência
Mínimo 60
Mínimo 15000

EMBALAGEM:
Baldes plásticos e bobinas de papelão.
TRANSPORTE:
Veículos fechados, livre de materiais e odores estranhos.
ARMAZENAGEM:
Armazenar em local seco e ventilado, ao abrigo do sol e umidade, na embalagem
original fechada e protegida do contato direto com solo.
PRAZO DE VALIDADE:
12 meses a partir da data de produção, desde que estocado sob condições
adequadas. Manter na embalagem original firmemente fechado, manter sobre
estrados, afastados de paredes, em local arejado e seco, evitar exposição a luz
solar.O local deve estar limpo, sem infestações de pragas e odores estranhos, ou
qualquer outro material com odor. Não armazenar junto a produtos químicos
tóxicos.
.
Outras informações estão disponíveis para atender a requisitos específicos. Favor
nos contatar para aplicações particulares.
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As informações contidas neste documento foram compiladas de nossa experiência e de várias publicações técnicas
tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste documento é ser um guia para
o manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário determinar a adequação destas informações para
o seu uso particular.
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Cola para Pisos Flexíveis Smartgum
DESCRIÇÃO: Cola acrílica à base de água, desenvolvida para colagem de pisos
flexíveis.
INDICAÇÃO: Colagem de pisos vinílicos, carpetes, Paviflex e também pode ser utilizado
em pisos emborrachados, material sintético para revestimento de pisos e paredes.
BASE DE APLICAÇÃO: Pisos cimentícios.
MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar a cola Smartgum sobre o contra piso seco, sem
umidade, regularizado, sem rugosidade (se necessário utilize massa autonivelante para
regularizar o piso), sem poeira, gorduras ou impurezas que possam prejudicar a adesão.
Aplicar a cola somente no contra piso. Aplicar com desempenadeira, espátula ou rolo.
Deixar arejar por pelo menos 15 minutos. Antes de aplicar o piso vinílico, verifique se a
cola está curada, a cola deverá estar transparente. Faça um teste com os dedos, toque
na cola, os dedos deverão ficar sem cola. Após o teste, faça a colocação do piso vinílico,
carpete ou Paviflex. (Não deixar arejando por mais de 50 minutos)
DADOS TÉCNICOS:
Composição: Emulsão acrílica, aditivos e carga mineral.
Aspecto: Pasta branca.
Densidade a 25°C: 1,35 à 1,45 g/cm³
Viscosidade a 25°C: = 30.000 cP
Teor de Sólidos: = 65%
pH: 4,0 à 6,5
Aspecto Filme Úmido: Pasta viscosa opaca.
Aspecto do Filme Seco: Pasta flexível
Consumo: 150 a 200 gramas/m² (valores de referência, podendo variar de acordo com
as reais condições de aplicação).
IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho da cola dependem das condições ideais
de preparação da superfície em que será aplicado e de fatores externos alheios ao
controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e da
superfície, temperatura, condições do clima, além dos conhecimentos técnicos e práticos
do aplicador e usuário.
Estocagem: Mantenha a embalagem em local seco e bem vedada.
Validade: 12 meses
Embalagem: Baldes de 4 kg e 20 Kg
CUIDADOS: Manter a embalagem bem vedada e fora do alcance de crianças e animais.
Não reutilizar a embalagem. Para a aplicação recomenda-se a utilização de luvas de
borracha e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lave com
água corrente. Em caso de ingestão não provoque vômito, procure um médico levando
esta embalagem.
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