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ICEMA R145/31
Cola PU especial para colagem a frio para execução de portas e colagem de metais a 
madeira. Espalhar a cola, unilateral, com espátula e pulverizar com água. Prensar 
durante 40/50 minutos
Icema R 145 tem uma aderência muito boa a metais pré-tratados como aço 
galvanizado, aço com primer, alumínio anodizado, bem como plásticos 
termoendurecíveis, DKS, PS, poliésteres GF, PVC endurecido, ABS, madeira e 
materiais cimentados.

Unidade de venda: 1 Kgs - Preço Unitário: 18,30 €

COLA PU MADEIRA D4 RÁPIDA PRO45P
Cola de madeira de secagem rápida à prova de água
Cola de poliuretano líquida para madeira em poliuretano com elevada resistência à água 
(classificação D4 de acordo com a norma EN204) ideal para madeira húmida e rígida. 
Usada para colagem de janleas, portas, materiais de isolamento, todos os tipos de madeira 
em elementos de construção, etc.. Adequado para aplicações no interior e exterior. Para 
melhor desempenho, os materiais devem ser humedecidos e fixos com grampos.

Caixa com 6 unidade de 750 grs  Preço Unitario: 8,21 €
Lata com 5 Kgs. Preço Unitário: 55,40 €

Cola PVA HBFULLER GXL4  PLUS
Especialmente concebida para prensas de alta frequência
e colagens de madeira para exterior.
Produz ligações fortes.
Obedece aos critérios para Urnas Ecológicas Certificadas D4  de 
acordo com a norma EN 204 
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de POLIUETANO
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1

2

3

!!

KLEIBERIT 501 
Adesivo PUR de componente único para ligações fortes com resistência a 
altas temperaturas
Colagem de portas, janelas, escadas, melaminas sem necessidade de 
lixar, alumínios, puxadores, espelhos (não prejudica o fundo), 
estratificados
D4 alta resistência à água e à humidade
tempo aberto: 20 minutos

Unidade de Venda: 12 unidades de 500 grs. - Preço Unitário: 4,50 €

Balde de 11 Kgs 49,90 € / Unidade
Balde de 20 Kgs 90,72  € / Unidade                                                                                                                                    
Balde de 30 Kgs 135,00 € / Unidade
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DESCRIÇÃO:
Cola de montagem transparente à base de poliuretano com excelente 

resistência à água.

CARACTERÍSTICAS:
• Hidrófugo: resistencia à água D4 (DIN EN 204); • Qualidade profissional; 
Transparente: permite uma colagem invisível; • Não mancha; • O seu poder 
de expansão assegura o preenchimento de cavidades permitindo uma melhor 
aderência.

APLICAÇÕES:
• Indicado para inúmeros materiais de construção, inclusive poliestireno 

expandido

Unidade de Venda: 12 unidades de 300 ml. - Preço Unitário: 4,56 €

MULTIFIBRAS "EXPRESS"
TRANSPARENTE
PUROCOL EXPRESS

em PASTA

COLA KLEIBERIT PUR 568.1 PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Colagem super rápida de mármore espelhos sanitarios
Poliureano Super-rapido e forte
Tempo Aberto: 4 minutos
Para colagem de janelas, portas, escadas, sanitários, cimento, gesso, polietileno 
mármore, pedra, aço, cobre, alumínio, pvc, espelhos

D4 alta resistência à água e à humidade

Caixas com 12 unidades de 470 grs - Preço Unitário: 5,75 €

MULTIFIBRAS
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