
PRODUTO

Cola Universal
7MA070 / 7MA061 / 7MA060 / 7MA062

FICHA TÉCNICA

INDICAÇÃO DE USO

COMPOSIÇÃO BÁSICA

É indicado especialmente para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, 
couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, 
aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de colagem pode ser 
executado tanto em superfícies curvas como em planas.  

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda. 
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP 

+55 11 4092 7777  |  SAC 11 0800 777 0777 
www.maxirubber.com.br

Solventes diversos, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintéticas e Aditivos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Limpar as superfícies a serem coladas utilizando o Desengraxante Maxi 
Rubber e garanta que não haja óleo, tinta ou cera. Em materiais porosos, 
lixe antes da aplicação.

APLICAÇÃO   

• Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
• Utilizar um pincel ou uma espátula dentada nas duas superfícies a serem 
coladas, em camadas baixas e uniformes.
• Esperar de 5 a 10 minutos para unir as duas superfícies a serem coladas. 
Para materiais porosos, é indicada uma segunda aplicação após 20 min da 
primeira.
• Após a união, prensar para nivelar e melhorar a adesão.
• Alinhe e junte as peças, exercendo pressão do centro para as bordas, 
evitando a formação de bolhas.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.



DICAS

• Faça um teste preliminar com o material desejado para determinar a quantidade 
necessária de adesivos e compatibilidade de substratos.
• Para materiais porosos, é indicada uma segunda aplicação após 20 min da primeira.
• Não adere materiais à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina 
antiaderente).

SAÚDE E SEGURANÇA

• Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
• Favor consultar FISPQ. 
• Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
• Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear 

o produto.
• Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e 

partículas ao aplicar o produto.  

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado 
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e 

conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

RENDIMENTO TEÓRICO 

50 a 100 m² /galão (camada de 250 mícron)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato 
do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações 
durante a aplicação.
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