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KLEIBERIT 501 
é um adesivo PUR monocomponente para ligações fortes com 

resistência a altas temperaturas de acordo com DIN/EN 14257 

(WATT 91) e resistência à água de acordo com conforme 

DIN/EN 204 grupo de tensão D4.

Colagem de janelas e portas, escadas, madeira compensada a 

ser utilizada dentro ou fora (uso externo com proteção de 

superfície).

Colagem de placas de construção mineral, materiais 

cerâmicos, materiais de concreto e espumas duras.

Campos de aplicação

APLICAÇÃO
• Aplicação unilateral com espátula ou rolo manual para a 

superfície menos porosa
• Monte as duas peças a serem coladas
• O produto cura para um solvente resistente à água, filme 

adesivo resistente e semi-rígido quando sujeitos à influência 
da umidade (ar,material). O processo de reticulação pode ser 
acelerado por meio de um fornecimento de umidade 
direcionado (pulverização de água fina, aproximadamente 20 
g/m²), ou por temperaturas mais altas (40 °C até máx. 60 °C).

• O processo de reticulação deve ocorrer com uma pressão 
que garanta o contato suficiente de as superfícies coladas 
Para proteger os expostos superfícies sejam contaminadas 
com cola, aplicar, por exemplo um papel de silicone para esta 

área.
• A pressão 
necessária 
depende do tipo e 
tamanho dos 
materiais. Uma boa junta fechada deve ser 
alcançado. Pressão mínima para colagem madeira 
laminada: 0,6 N/mm². Quanto mais intensivo a 
reticulação do adesivo sob pressão, quanto maior 
a capacidade de carga subsequente

Apresentação: 12 unidades de 500 grs

D4 
alta resistência 

à água e 
à humidade
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