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ECOPRIM PU 1K
Primário/Agregador/Isolante. 
Primário poliuretânico monocomponente higro-endurecedor, isento de solventes, com 
baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (COV), para a consolidação e 
impermeabilização de betonilhas cimentícias

Consistência: líquida.
Cor: castanho.
Transitabilidade (tráfego pedonal): após 9-10 horas.
Tempo de espera antes da aplicação direta de parquet com adesivos reativos: min. 24 
horas, max. 3 dias.

Latas de 10 kgs. 
Consumo 0,3 Kgs/m2

SIKAFLOOR 150
2 componentes Epoxy (7,5+2,5)=10 Kgs
Necessário como primário para aplicação de cola SIKABOND 152 PARQUET (c/Dispenser)
Isolante/Fixador se o piso se apresentar consistente

FIXADORES

PROSFAS
Consolidante de base aquosa, isento de solventes para suportes cimentícios de elevado 
poder penetrante. Pisos secos ou com teor de humidade até 0,5%

2Consumo 500 grs/700 grs por m .aquoso.

PISOS CIMENTÍCIOS RADIANTES ( Quente/Frio) Hidráulico e/ou Eléctricos:

Requisitos: Teor em humidade residual : Limite máximo 1,7%/2%  

Consistência: Tem de cumprir a Norma Din 18356 Se não 

cumprir tem de ser dado um fixador monocomponente ou 

Bicomponente 

Acção: Nos radiantes a cola deve ser dada espatulada e por todo, para o 

calor/frio radiar de forma uniforme e não estar em contacto 

directo com a madeira. Aplica-se a todo tipo de madeira maçica 

ou multicamadas

Em grandes áreas a cola pode ser dada de forma mecanizada, com Máquinas Monotubo, Bitubo e Tritubo utilizando todos os 

seus furos. 

PISOS CIMENTÍCIOS NORMAIS 

Requisitos: Teor em humidade residual : Limite máximo 2,5%. 

Consistência: Tem de cumprir a Norma Din 18356 e não cumprir tem de ser dado um fixador monocomponente 

ou Bicomponente 

Acção: Podem utilizar colas em cordão ou espatuladas por todo. Podem ser utilizadas máquinas para dar a cola, sem 

utilizar todos os furos, para os multicamadas.  

Nota: Excepção: Pavimentos Maciços de Madeira, utiliza todos os furos e a cola deve ser aplicada em toda a extenção da 

madeira. Não deve ser aplicada em cordão.

Pavimentos Multicamadas, não deve utilizar cordão em baixas espessuras do multicamadas já que no final o 

pavimento ficará ondulado!

NOTA Especial. Cola de Expoxy Poliueratanica de 2 Komponentes, deve ser utilizada, em madeiras não macheadas ( 

parquetones, tacos e lamparquet) e na recuperação de pavimentos de madeira, anteriormente colados 

Temos bolsa de aplicadores 
certificados BONA em 
Portugal , Angola, 
Moçambique, Cabo Verde e 
Europa.
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SIKABOND®-152
Cola elástica para pavimentos de madeira
SikaBond®-152 é uma cola monocomponente para pavimentos de madeira, 
adequada para colagem de todo o tipo de pavimentos de madeira sobre a maior parte 
dos substratos encontrados na construção. SikaBond®-152 pode ser facilmente 
aplicada através dos equipamentos SikaBond® Dispenser. Não abate ao aplicar: 
mantém estáveis as estrias da talocha ou os cordões.

MS 30 PLUS
Cola MS Polmerro HYBRIDA
(3x6)= 18 Kgs
Pavimento bruto de Madeira a Pisos Radiantes e Normais
ALTO DESEMPENHO
Aceita teores em humidades residuais elevados no piso comentício. Não atava 
verniz/óleo. Executa redução ACÚSTICA (ruído transmissor) até 18 dB se cumpridas 
as normas TRAMICO. Espatulável

MS 20 PLUS 
Cola MSPolimero (3x6) = 18 kgs
Pavimento multicamada a Pisos Radiantes ou Normais. Não ataca verniz/óleo. Executa 
redução ACÚSTICA (ruído transmissão) até 18 dB, se cumprido o método de aplicação 
Tramico. Espatulável

PARABOND PARQUET 340
Cola de Polímero alto desempenho,
Baldes c/ 2x7,5 kgs=15 Kgs.
Colagem de Pavimentos Madeira/Pisos Radiantes
especial para  Bamboo(espatulada)

COLAS

SIKABOND 151 Cola de Polímero 
com terminação em SILANO Espatulável. Baldes  de 17 kgs. Para pavimentos muiticamadas acabados 
ou não e madeiras curtas macheadas. Pisos radiantes ou normais. Não ataca vernizes.

SIKABOND®-52 PARQUET
Cola elástica isenta de solventes para pavimentos de madeira
SikaBond®-52 Parquet é uma cola para pavimentos de madeira, 
monocomponente e isenta de solventes, com uma elevada força de 
colagem adicional e escoamento reduzido.
Cxs com 20 unidades de 600 ml

SIKA SYSTEM ACOUBOND. 
Tela sika layer conjugada com a cola sikaBond T 52 em 600 ml. Obtem-se redução acústica 
certificada com documento.  
Layer 03+ T52 (16 dcbs). Layer05+ T 52 (18dcbs).
Para todos os tipos de pavimentos de madeira.

consiste em uma manta de espuma depolietileno perfurada com duas opções de espessuras, 
SikaLayer-03 (3 mm)/ SikaLayer-05 (5 mm) e um adesivo elástico amortecedor de ruído, 
monocomponete e grande capacidade de absorsão de vibrações SikaBond® 52 Parquet
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BONA R848
As propriedades da cola Bona R848 tornam-na particularmente adequada para a instalação 
de parquet e lamparquet com baixo movimento, como parquet com padrões diversos e de 
mosaico. Diminui a tensão no contrapiso e endurece ao reagir com a humidade. 
Habitualmente não é necessária a utilização de um primário.
VANTAGENS PRINCIPAIS
Alto poder de aderência inicial
Boa aderência à maior parte dos substratos
Concebida para parquet e lamparquet
Sem água nem solventes

BONA QUANTUM T 
Representa a nova geração de colas à base de silano, apresentando a nossa revolucionária 
Tecnologia Titanium. Possui todas as grandes vantagens da Bona Quantum, mas numa fórmula mais 
espessa. Fornece uma resistência extraordinária que evolui ao longo do tempo. Utilize com a Bona 
Trowel Plus para os melhores resultados.
olas à base de silano, apresentando a nossa revolucionária Tecnologia Titanium. Possui todas as 
grandes vantagens da Bona Quantum, mas numa fórmula mais espessa. Fornece uma 
resistência extraordinária que evolui ao longo do tempo. Utilize com a Bona Trowel Plus para os 
melhores resultados.

VANTAGENS PRINCIPAIS
Tecnologia de reticulação Titanium
Alta viscosidade
Barreira contra humidade incorporada
Utilização versátil

ULTRABOND ECO S948 1K
Colagem de pavimentos multicamadas de madeira  á espátula
Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, de baixíssima emissão de 
compostos orgânicos voláteis (VOC).

DADOS TÉCNICOS:
Consistência: pasta cremosa.
Cor: bege claro.
Tempo aberto: 35 minutos.
Transitabilidade (tráfego pedonal): cerca de 12 horas.
Lixagem: 3 dias.
EMICODE: EC1 Plus - de baixíssima emissão. Armazenagem: 12 meses.
Aplicação: espátula dentada MAPEI para madeira. Consumo: 800-1200 g/m².

ULTRABOND ECO S955 1K
Colagem de pavimentos multicamadas de madeira  á espátula
Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, para todo o tipo de madeira, de 
baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

DADOS TÉCNICOS:
Consistência: pasta cremosa.
Cor: bege.
Tempo aberto: 50-60 minutos.
Transitabilidade (tráfego pedonal): após 12 horas.
Lixagem: após 3 dias.
EMICODE: EC1 Plus - de baixíssima emissão.
Armazenagem: 12 meses.
Aplicação: espátula dentada para madeira nº 2 e nº 4.
Consumo: 800-1200 g/m².
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ULTRABOND P913 2K PLUS

Colagem de pavimentos de madeira sem macho/fêmea
Recolagem de tacos com asfalto

Adesivo epóxi de poliuretano bicomponente para a aplicação de parquet

Cola epoxi poliuretánica de 2 Componentes
   
Cores : Clara e Escura    

Baldes de 9+1 = 10 Kgs

KERAKOLL L34 CLASSIC

Colagem de pavimentos de madeira sem macho/fêmea
Recolagem de tacos com asfalto

Adesivo orgânico mineral para a colocação de alta resistência de parquet, ideal no 
GreenBuilding.

O L34 Classic desenvolve um equilíbrio perfeito entre a força de aderência e 
elasticidade, que garante níveis de segurança superiores para a colocação de parquet 
de qualquer espécie lenhosa e formato sobre qualquer tipo de suporte.

   Cola epoxi poliuretánica de 2 Componentes
   Cor: Clara

Baldes de 9+1 = 10 Kgs

COLA DE ALCOOL TRICOL SG 170A

Recolagem de tacos com asfalto
Cola para parquet à base de acetato de polivinilo e resinas    sintéticas prontas a 
usar com solventes.
 

Cola para parquet à base de álcool
Cola para parquet à base de acetato de polivinilo e resinas sintéticas pronta a usar com 
solventes. Adequado para colagem de vários tipos de pavimento em parquet em 
superfícies localizadas no interior.

Tem algumas restriçoes.

Baldes de 20 Kgs
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MÁQUINAS

SIKA DISPENSER 5400
Aplicador de SIKABOND152 PARQUET
Tritubo ar comprimido. Máquina, cabeça

SIKA DISPENSER 1800 POWER
Monotubo. Aplicador p/ cola SIKBOND 152 
PARQUET. Máquina, cabeça, 2 baterias e 
carregador

SIKA DISPENSER 3600 POWER
Aplcador electrico BITUBO p/ SIKABOND 
152 PARQUET. 
Máquina, cabeça,c/rodas, 2 baterias e 
carregador
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