COLA PARA PAPEL
DE PAREDE E VINIL,
PESADO, ESPECIAL
E TÊXTIL
VANTAGENS

• Alto poder adesivo
• Transparente após
a secagem
• Não mancha

SEM-SPECIALE

COLA PARA PAPEL DE PAREDE E
PAPEL VINIL, PESADO, ESPECIAL E
TÊXTIL
DEFINIÇÃO TÉCNICA
Cola celulosa, reforçada com resina especialmente
concebida para fixar revestimentos de parede em
papel e vinil.
• Normais (comum, espesso…).
• Vinil(Liso ou expandido).
• Especiais (para pintar, pesados…).
RENDIMENTO
5 rolos de papel de parede por cada 200 g.

SUPERFICIES ADMITIDAS
• Placas de gesso.
• Blocos de gesso.
• Betão ou enduído cimentício.
• Gesso.
EMBALAGEM
Caixa de 200 g.

APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas
de qualquer vestígio de pó ou óleo.
Remover o revestimento antigo.
Superfícies absorventes poderão ser preparadas
com uma solução de 200 g em 8 l de água ou
um primário de aderência.
PREPARAÇÃO DO PRODUTO
Encha um recipiente limpo com 4 a 4,5 l de água
fria (por cada caixa de 200 g).
Mexa para criar um remoinho e despeje o
conteúdo da caixa SEM-SPECIALE, contínue a
mexer por aproximadamente 2 minutos.
Permita que a mistura respouse por cerca de 15
a 20 minutos e mexa-a vigorosamente até obter
uma textura suave. Após este passo, a cola está
pronta a ser usada.

APLICAÇÃO
Aplique uma camada de cola nas costas do papel (ou na própria superfície de aplicação se estiver a usar papel de parede pintável).
Dobre o papel e deixe-o enxaguar, conforme
indicações do fabricante.
Encoste o papel á parede e escove, primeiro de
baixo para cima e posteriormente do centro para
as extremidades.
Remova rápidamente qualquer excesso de cola
com uma esponja húmida.
Utilizando uma boa lâmina, corte o excesso de
papel das extremidades.
O papel de parede deverá ser aplicado conforme
as normas desse sistema.
Armazenar num local seco.

• Ideal para divisões
sujeitas a humidade
• Grande facilidade de
homogeneização
• Cola adaptada para
utilização com uma
máquina de aplicação
DICA
DE APLICAÇÃO
CONSEILS
DE POSE
Para garantir a qualidade
da cola, assegure-se que
cumpre com as instruções
de preparação:
1. Misturar o pó em água
fria por cerca de 2 minutos
2. Deixar a mistura
repousar por cerca de 15 a
20 minutos
3. Misturar vigorosamente
até obter uma textura
suave.

