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FICHA TÉCNICA
COLA HOMESTAR | COLA ESPECIAL PARA MOLDURAS, ROSETAS E TETOS EM POLIESTIRENO
1,5 kg/ 4 kg
DESCRIÇÃO
Adesivo à base de água copolímero acrílico com cargas minerais.
DADOS TÉCNICOS
Cor branca, resistente à humidade e ao calor, estado físico - pastoso, vedante eficaz, adequado para superfícies irregulares, reposicionáveis.
MODO DE EMPREGO
Aplique com uma espátula a quantidade indicada de cola Homestar na superfície. Em seguida, aperte firmemente ao local de colagem pressionando
levemente para que o adesivo se estenda.
O adesivo Homestar deve ser usado a uma temperatura entre 15ºC / 25ºC.
Utilização em Interiores e Exteriores.
Retifique alguns minutos após a aplicação.
Não inflamável.
CONSUMO
Consumo medio estimado por metro: aprox. 0,056 kg.
RECOMENDAÇÕES
Juntar e pressionar com força para uma fixação definitiva.
Deixar secar de 48h a 72h (para uma total resistência).
Tempo médio de secagem: à volta de 24h. Somente após esse tempo está indicada a pintura (varia de acordo com as condições de uso).
NOTA: Mantenha fora do alcance de crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre o recipiente ou o rótulo.
UTILIZAÇÃO
Adequado para aplicar nos produtos Homestar.
Indicado para colagem de uma grande variedade de materiais, tais como: Poliestireno, Poliuretano, PCV, madeira, cerâmica, gesso, cortiça, pedra,
etc. Adesivo com excelente aderência em substratos como molduras, rosetas, rodapés, vigas de PU, tetos Homestar, folheados, gesso cartonado, etc.
É importante que uma das superfícies nas quais a cola Homestar é aplicada seja porosa e que ambas as superfícies estejam limpas e desengorduradas, livres de partículas soltas.
Na união de objetos pesados, ou em superfícies irregulares, é aconselhável usar uma fixação temporária até secar.
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Os resíduos de cola podem ser facilmente removidos com água antes de secarem completamente.
Remova o conteúdo e / ou recipiente através do sistema de reciclagem seletiva em vigor na sua área.
Substitiu pregos e parafusos.
VANTAGENS DO USO
Boa adesão inicial
Consistência na qualidade
Excelente aderência
Produto à base de água sem solventes
Não inflamável
Alta resistência
CUIDADOS ESPECIAIS
É necessário ter o cuidado característico de produtos à base de emulsões acrílicas.
O uso de EPI's.
PRAZO DE VALIDADE
Prazo de validade de até 2 anos.
COMPOSIÇÃO E INDICAÇÃO DOS COMPONENTES
Características Químicas: Dispersão aniônica aquosa.
Componentes Principais: copolímero de acrilato.
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
Nenhum.
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
A exposição a concentrações de vapores do solvente acima do limite de exposição durante o trabalho pode ter efeitos negativos (por exemplo,
irritação da mucosa e do sistema respiratório, efeitos adversos nos rins, fígado e sistema nervoso central). Os sintomas incluem: dor de cabeça,
tontura, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência.
O contato repetido ou prolongado com a preparação pode causar a eliminação da gordura da pele, resultando em uma dermatite de contato não
alérgica e a droga sendo absorvida pela pele.
Salpicos nos olhos podem causar irritação e danos reversíveis.
INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Não há dados disponíveis testados. O produto não deve entrar nos esgotos ou nos cursos de água.
Evite a penetração no solo. Evite a emissão de solventes para a atmosfera.
INDICAÇÕES DE TRANSPORTE
As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que o definem como perigoso para fins de transporte.
OUTRAS INFORMAÇÕES
As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas no nosso conhecimento e não representam nenhuma confirmação.
O consumidor do nosso produto é responsável por observar as leis existentes.
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SUPORTE TÉCNICO
Temos profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário no uso da linha de produtos. As dúvidas devem ser endereçadas à assistência técnica da Homestar. As informações contidas nesta ficha técnica são precisas, baseadas em nossa experiência e comprovados sob
rígidos controles de qualidade. Como fabricantes assumimos o compromisso de orientar e indicar os nossos produtos e métodos de utilização,
disponibilizando aos clientes responsáveis que prestarão todo o suporte necessário (info@homestar.pt), (+351 219 747 021). Até lá, não
podemos assumir nenhuma responsabilidade relacionada ao uso indevido, cometido por profissionais não especializados ou por erros, já que não
supervisionamos todo o processo de contratação. Recomendamos o pré-teste com nossos produtos para fins não especificados na nossa ficha técnica.
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