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Espuma adesiva de poliuretano para colagem eficiente, limpa, económica 
e durável de painéis de isolamento térmico em coberturas

Solução indicada para a colagem de placas de isolamento térmico  PIRMATE 
ou IFOAM sobre betão, ou sobre pintura de barreira ao vapor IMPERKOTE L, 
ou sobre membrana barreira ao vapor com face areada, IMPERVAP S,  ou 
sobre membrana de impermeabilização autoprotegida
a granulado de ardósia POLYXIS

Novo produto de colagem para isolamentos
Pronta a usar

.Poupa até 30% do tempo de instalação em comparação com sistemas de 
fixação mecânica
.mais económico com aplicação precisa e sem desperdício -uma lata permite 
colar 9 a 10 m2
.Perfeita para colagem sobre superfícies irregulares,  com capacidade de 
preenchimento até 1cm
.Apropriado para aplicações horizontais e verticais
.Cola sem solventes compatível com poliestireno

SOUDATHERM ROOF 250

https://unatudo.pt
https://unatudo.pt/produtosprofissionais
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APLICAÇOES
Colagem dos materiais de isolamento de coberturas mais comuns como PIR/PUR (fibra de 

vidro com revestimento mineral, fibra de vidro betuminosa e folha de alumínio), poliestireno 

expandido, materiais de isolamento mineral, poliestireno extrudido, espuma fenólica e lã 

mineral. Esses materiais podem ser colados na maioria das superfícies subjacentes; 

isolamento sobre isolamento (multicamadas), superfícies de alvenaria, coberturas de aço, 

feltros betuminosos, placas de madeira, PVC duro, gesso. Também diretamente em barreiras 

de vapor, sujeito à aprovação técnica do fabricante.

INSTRUÇÕES
Os materiais devem estar limpos e livres de poeira e graxa. As partes soltas devem ser 

removidas e a superfície deve ser revestida com um primer, se necessário. Para renovação e 

telhados especialmente com lastro, certifique-se de que a superfície de colagem esteja 

firmemente presa à subestrutura. Ajuste a taxa de extrusão para permitir 30 mm

contas usando o parafuso de ajuste na extremidade da pistola aplicadora. Aplicar diretamente 

sobre a superfície, segurando a pistola num ângulo de cerca de 90° em relação à superfície e 

assegurar uma distância de cerca de 1 a 2 cm entre o bocal e a superfície. O bocal não deve 

estar em contato direto com a superfície. Agite pelo menos 30 vezes com a lata virada para 

baixo para garantir a mistura adequada dos ingredientes e o rendimento máximo. Enrosque 

bem a lata à pistola aplicadora. Após a extrusão, os painéis precisam ser pressionados nas 

esferas adesivas dentro do tempo aberto de 8 minutos. Recomenda-se agitar a lata após cada 

interrupção do trabalho. No mínimo 4 esferas/m² (30mm de diâmetro) devem ser aplicadas (80 

a 100g/m²). Nos cantos e nas bordas do telhado, são recomendados pelo menos 8 contas. O 

número correto de grânulos (e, portanto, o uso de adesivo) pode ser calculado de acordo com a 

EN 1991-1-4. A região, a área do telhado, a localização e a altura da estrutura e também a 

localização no telhado (centro, cantos ou bordas) são fatores que devem ser levados em 

consideração. Em superfícies irregulares (por exemplo, velhos feltros betuminosos para 

telhados), é necessário aplicar mais adesivo (grânulos mais grossos até 50 mm) para garantir 

que haja pelo menos 40% de transferência de adesivo entre a superfície e o painel de 

isolamento. Não martele as placas. Quando as placas são puxadas para trás ou deslocadas (e 

a camada adesiva é quebrada), é necessário aplicar adesivo extra para obter uma boa 

colagem. Se ainda não estiver curado, use Soudal Gun & Foam Cleaner para limpeza. O 

adesivo curado deve ser removido mecanicamente. Após 30 minutos, a membrana de 

cobertura pode ser colocada nos painéis de isolamento. Limite a caminhada sobre os painéis 

ao mínimo durante os primeiros 60 minutos.
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