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Ficha Técnica            Cola para Tacos e Parquet 
   

 

 
PRODUTO: 
  Cola para Tacos e Parquet. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 A Cola para Tacos e Parquet Arco-Íris, é uma cola formulada à base de dispersões de acetato de vinilo 
destinada à colagem de tacos e parquet, com excelente secagem, resistência à água e ao calor. Possui boa 
resistência mecânica.  
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Colagem de tacos e parquet. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
   
  Cores-------------------------------------- Branco 
  Teor de sólidos--------------------------- 50 % 
  Rendimento Teórico--------------------- 0.5-1m2

  Massa volúmica-------------------------- 1,00 Kg/litro 
/litro 

   
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 

 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 A Cola para Tacos e Parquet pode ser aplicada com pincel ou espátula dentada sem diluição. 
   
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Arco-Íris – Tintas e Vernizes             
Zona Industrial do Cavaco, Apartado 243    4524-909 Santa Maria da Feira 
Telefone:  256 379 080                     Website: www.arcoiris.pt 2/2 

 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
  Betão, rebocos e estuques (curados e secos): 

Em caso de contaminação com óleos ou gorduras, lavar com detergente adequado. 
Enxaguar com água limpa e deixar secar. Remover partículas soltas e limpar bem de 
poeiras. 

  Superfícies já pintadas: 
Remover toda a película que não ofereça garantia de boa aderência, escovar a superfície 
e eliminar poeiras. Lavar a película restante com um detergente adequado ou com 
solução de amónia Arco-Íris. Enxaguar com água limpa e deixar secar completamente. 

 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. 
Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada. 
 
 
 
SEGURANÇA: 
 Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o 
contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se 
a ventilação forçada do local. 
 A Cola para Tacos e Parquet destina-se a uso profissional. 
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