COLA PARA PAPEL
DEPAREDE DE ALTO
DESEMPENHO
Graças ás resinas que o
constituem, o SEM-PRO
XXL é recomendado para
colar revestimentos de
parede em papel, não
têxteis,especiais ou vinil.
Ideal para cozinhas e
casas de banho.

SEM-PRO XXL

COLA PARA PAPEL DE PAREDE
PRONTA A APLICAR - ALTO DESEMPENHO

PAPEL VINIL, PAPEL PINTÁVEL
PAPEL ESPECIAL E TÊXTIL
DEFINIÇÃO TÉCNICA
O SEM-PRO XXL é uma cola de alta performance,
pronta a aplicar, reforçada com resina, concebida
para colar revestimentos de parede em papel e
vinil. Apropriado para cozinhas e casas de banho.
Transparente depois de seco.
Não mancha.
COMPOSIÇÃO E ASPECTO
Cola pronta a aplicar, com base em amido, celulose,
éter, água e conservantes.
SEM-PRO XXL é apresentado na forma de um gel
cremoso, de cor maioritariamente branca.
SUPERFICIES ADMITIDAS
• Placa de gesso
• Bloco de gesso
• Betão ou cimento

REVESTIMENTOS
• Papel Vinil
• Vinil expansivo (texturado)
• Revestimentos têxteis leves
• Revestimentos pintáveis não têxteis
• Revestimentos de parede especiais (veludo, etc…)
COMPOSIÇÃO E ASPECTO DTU 59.4.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Densidade: aproximadamente 1.
EMBALAGEM
Baldes plásticos de 5 e 15 kg.
ARMAZENAGEM
6 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da geada e do calor (entre 0 a 30ºC). 1 a 2 meses
após abertura.

APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
A temperatura de aplicação e secagem deverá
ser entre os 5 e os 35ºC.
PREPARAÇÃO DAS SUPERFICIES
As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas
de qualquer vestígio de pó. Deverão estar em conformidade com as normas DTU 59.4.
Em superfícies absorventes (blocos de gesso,
placas de gesso) primeiro aplique o primário
PRIM-PLAQUE. Remova o revestimento antigo.
Lixe, lave e e limpe tinta antiga, raspe alguma tinta
que esteja a "descascar".
Em paredes menos rígidas, aplicar o endurecedor
DURCIFOND.
Para facilitar a aplicação, poderá tratar previamente
a superfície, com uma mistura de 1 volume de cola
por 3 a 4 volumes de água.

APLICAÇÃO
Aplique uma camada de cola nas costas do papel espalhando-a uniformemente e em quantidade suficiente.
Dobre o papel e deixe-o enxaguar, conforme
indicações do fabricante. É possível preparar
logo vários bocados de papel em simultâneo,
não permitir que a mistura seque por mais de
40 minutos.
Encoste o papel á parede e escove, primeiro de
baixo para cima e posteriormente do centro
para as extremidades. Faça o acabamento das
juntas com um rolo.
Remova rápidamente qualquer excesso de cola
ou manchas com uma esponja húmida.
RENDIMENTO
200 g/m 2.

VANTAGENS

• Adaptado para todos
os tipos de papel de
parede
• Pronto a aplicar
• Não mancha
DICA
DE APLICAÇÃO
CONSEILS
DE POSE
Arrume os rolos de papel
de parede na divisão onde
serão aplicados, 48 horas
antes do trabalho de
forma a que o material
estabilize.

