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APLICAÇÕES VANTAGENS

COLA BRANCA P/ MADEIRA BOSTIK D2 Código Cor

VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO
Cola branca de alta qualidade, ideal para a montagem de 
todo o tipo de painéis de madeira: laminados a frio ou a 
quente de painéis derivados de madeira (exceto 
ignífugos), encaixes macho-fêmea, etc. Compatível com 
madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, 
folheados, laminados, etc. 

A03427 BRANCO5 kg

A03426 BRANCO20 kg
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COLA BRANCA RAPIDA P/ MADEIRA BOSTIK D2 Código

A03428

Cor

BRANCO

500 ml

VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO
Cola branca de alta qualidade para colagem de madeira 
e laminados.  Agarre inicial rápido. Compatível com 
madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, 
folheados, laminados, etc. Boa resistência à humidade 
classificação D2 segundo a norma EN 204.
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- Indicada para madeiras com maior ou menor rigidez
- Madeiras exóticas
- Encaixes de caixa e espiga, macho-fêmea, etc
- Laminados plásticos, a quente ou a frio

- Alta qualidade
- Secagem rápida
- Transparente após a secagem
- Sem odor
- Sem solventes
- Fácil de limpar
- Polivalente
- Excelente performance no Verão ou Inverno

APLICAÇÕES CARACTERÍSTICAS

- Adequada para colagens genéricas de madeira no 
setor da carpintaria e marcenaria
- Indicada para colagem de tecidos, papel, cartão, 
feltros, etc., sobre superfícies porosas

- Alta qualidade
- Secagem lenta, permitindo ajustes posterior
- Transparente após a secagem
- Sem odor
- Sem solventes
- Fácil de limpar
- Polivalente
- Não mancha
- Excelente performance no Verão ou Inverno

APLICAÇÕES CARACTERÍSTICAS

VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO
Adesivo híbrido de alta performance para colagem de 
todos os tipos de parquet sobre superfícies porosas e 
não porosas. 

COLA PAVIMENTO BOSTIK WOOD H200 Código

A18146

Cor

CASTANHO CLARO 1

- Todas as espécies de madeira, incluindo faia, bétula, 
bambu
- Aderência sem primário à generalidade das 
superfícies.
- Parquet em bruto ou envernizado, em todos os 
formatos
- Parquet maciço até 200mm de largura e 23mm de 
espessura
- Parquet em mosaico
- Madeira maciça ou multicamada
- Madeiras exóticas
- Cada embalagem com 3 bolsas de alumínio de 7kg 

- Assentamento imediato, sem necessidade de tempo 
de espera.
- Fácil de estender e aplicar
- Elasticidade permanente
- Sem solventes , isocianatos ou ftalatos.
- Muito baixas emissões de COV: classe A+ e EC1.
- Adequando para pavimentos radiantes.
- Excelentes propriedades acústicas: reduz até 18
dB os ruídos de impacto
- Elevada resistência à humidade (ex : colagens em
ambientes húmidos)

21 Kg


