


A COLA DE CONTATO EM FITA 

TRANSFERÍVEL, BASE ÁGUA

DE ALTA PERFORMANCE



VOCÊ CONSEGUE UNIR DIVERSOS MATERIAIS.

DESCUBRA O PODER DE COLÔFICÔ!

Não sofre 
inchamento, evita 
desprendimentos!

Mais agilidade 
ajustável, 

não faz sujeira!

Alta força 
de colagem e 
performance!

EXCELENTE CUSTO X BENEFÍCIO 

Descubra o poder da cola de contato ultra fina. 

Você consegue unir diversos materiais sem ter rebites, parafusos 

e sem sujar a peça com adesivos tradicionais.

ADESIVO DE ALTO TRACK E BASE ÁGUA LIVRE DE SOLVENTES.

Rápida Secagem e longa durabilidade.

• Agarre imediato

• Diversos materiais

• Ó�mo acabamento

• Fácil e rápido de aplicar 



Aplicações: 

• FITA DE BORDA

• TAPA FURO

• MDF

• CARPETE

• COMPENSADO

• ESPUMA

• LAMINADOS

• PAPELÃO

Colagem de Laminados Decora�vos 

(Fórmica, laminado PVC e madeira),

Fitas de borda, MDF, Carpete, Compensado, 

Espuma, Feltro e até papelão. 

Pode ser aplicado em super�cies curvas ou planas. 

Não faz sujeira.

Para colagens mais crí�cas a fita pode ser 

superposta até 4 vezes.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O QUE É UMA FITA TRANSFERÍVEL?

As fitas de adesivo Colôficô são cons�tuídas por uma fina camada de adesivo puro. 

Elas funcionam como fitas duplas faces, pois apresentam duas faces para adesivação. 

Para a aplicação, a fita é pressionada, com o lado do adesivo para baixo contra a super�cie desejada. 

Duas faces para adesivação. 

Remova o linear expondo a parte traseira do adesivo contra a outra super�cie a ser unida, 

lembrando de aplicar pressão.

Assista o vídeo tutorial 1 Assista o vídeo tutorial 2 Asssita o vídeo tutorial 3



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APRESENTAÇÃO:

• 50 gramas 

• 80 gramas - Colagem superior / 60% mais força

• Largura: 22mm, 35mm e 64mm 

ou sob encomenda bobina até 1,5m

DIMENSÕES:

MDF PVC Metal Tecidos Papelão
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INSTRUÇÕES DE USO: 

A super�cie deve estar livre de poeira, sujeira, óleo e umidade. Aplique a fita na super�cie, pressione 

para não deixar bolhas, ajuste se necessário, re�re o Liner e cole a outra super�cie.

ARMAZENAMENTO: 

Conservar em local seco e fresco, temperatura entre 5 a 27ºC

RECOMENDAÇÕES:

É importante a realização de testes prévios nos materiais aplicados e avaliação das condições de 

aplicação. Esta especificação não deve ser considerada como uma garan�a, nem para a isenção 

de qualquer responsabilidade legal do uso indevido ou manuseio incorreto do produto

por parte dos clientes. 

COMPOSIÇÃO: 

Liner protetor: Papelglassine super calandrado com tratamento desmoldante. 

Adesivo: Sólido de uma dispersão aquosa de copolímero acrílico.

PRAZO DE VALIDADE: 

12 meses a par�r da data de fabricação.

Características Unidade Espec. 80g/m²

Gramatura Total

Espessura Total

Gramatura de Adesivo

g/m² (NBR NM-ISO 536:2000)

micras (NBR NM-ISO 534-2006)

g/m²

138,4 a 169

166,5 a 203,5

Variação (±) 5% = 84 a 76

122 a 134,2

121 a 133,1

Variação (±) 5% = 47,5 a 52,5

Espec. 50g/m²

Força de adesão gf/pol (NBR 15394 : 2015)  ≥ 2200  ≥ 1100



MUITO OBRIGADO

www.colofico.com.br
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