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PRODUTO 
 

SOLUPUR COLA PARA CONSTRUÇÃO é um adesivo usado para construção de divisória interna e 
colagem de diferentes tipos de materiais de construção como tijolo, concreto, bloco térmico, painel 
de madeira, pedra, chapas de isolamento em superfícies de concreto e outros materiais de 
isolamento. Sua cura ocorre através da umidade atmosférica. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 Fácil utilização; 

 Proporciona um trabalho rápido e limpo com baixo consumo de material; 

 Excelente adesão na maioria dos materiais de construção; 

 Pode ser utilizado com cânula ou com pistola aplicadora; 

 Proporciona rápido progresso durante o trabalho; 
 

DADOS TÉCNICOS 

Densidade  16-18 kg/m³ 

Temperatura de aplicação  
-5ºC a +35ºC (Superfície) 
-5ºC a +25ºC (Dose) 

Formação da pele (18°C/60% U.R.) 5 - 10 min 

Tempo de endurecimento Dependendo da temperatura e U.R. 1,5 – 3 h 

Resistência à temperatura:  -40°C até +90°C 

Absorção de umidade: (DIN 53428) Máx.1 vol.% 

Condutividade térmica: (DIN 52612) 0,036 W/(m K) a 20°C 

Resistência a Tração: (ISO 527-1) 0,35 – 0.40 MPa 

Resistência ao Cisalhamento (DIN 12090) 0,30 - 0,35 MPa 

Força de Ligação Adesão no Concreto 0,32 - 0,34 MPa 

 Força de Ligação Adesão no Tijolo 0,30 - 0,32 MPa 

Classe de Inflamabilidade (EN 13501 - part 1) E 

 
FIXAÇÃO DE BLOCOS E TIJOLOS 
A superfície deve estar estável, limpa, livre de 
poeira, gorduras e outras impurezas. Antes de 
aplicar o adesivo de poliuretano a superfície deve 
ser umedecida com água limpa. A umidificação é 
importante para promover a adesão e acelerar o 
endurecimento do adesivo. A temperatura de 
trabalho da dose deve ser entre -5°C e +25°C, e da 
superfície entre -5°C e +35°C. A temperatura ideal 
de trabalho da dose é entre +20°C e +25°C. O 
adesivo de poliuretano para construção é 
utilizado somente para paredes divisórias e não 
é adequado para paredes estruturais. Após 
umedecer os tijolos ou blocos, aplique o adesivo em 
1 ou 2 tiras paralelas com espessura de 3-4 cm. A 
distância entre as tiras paralelas deve ser entre 5 e 
10 cm para blocos mais amplos que 20 cm. Após a 
aplicação do adesivo, espere de 3 a 6 minutos 
antes de posicionar o tijolo ou bloco.  

Quando o bloco é posicionado sobre adesivo, 
este não pode ser mais movimentado. Não 
aplicar mais que 2-3 metros de adesivo por 
vez. 
 
FIXAÇÃO DE PLACAS 
Em caso de fixação de placas o adesivo 
deverá ser aplicado a 3 cm de distância da 
borda e, sobre a superfície, aplicação deverá 
ser realizada em formato da letra “W”. Após 
aplicar o adesivo na superfície, deverá 
esperar de 3 a 6 minutos antes de ser fixado.  
É necessário aplicar adesivo suficiente para 
cobrir 40% da superfície. Após 2 horas o 
adesivo irá ter as propriedades mecânicas 
características. A ancoragem de material 
adicional dependerá da qualidade da 
fundação.  



                                                                                                                                                                                                                       

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ESPUMA SOLUPUR  
COLA PARA CONSTRUÇÃO 

 

Pág.: 2/3 
Elaborado: 02/2015 
Última Rev.: 14/12/2016 
Ref.: FT13A  Rev.: 3  

 

Materiais como placa de gesso devem ser sempre 
ancorados na colagem em posição vertical.  
Espuma endurecida pode ser removida com o 
Cleaner apropriado ou manualmente.  

 
APLICAÇÃO 
A superfície deve estar limpa, livre de poeira, 
gorduras e outras impurezas. Superfícies secas e 
porosas devem ser umedecidas com água. A 
temperatura ótima de aplicação da dose é entre 
+20°C e +25°C. Antes de usar agitar vigorosamente 
a lata (em torno de 20 vezes) com a válvula de 
cabeça para baixo. O produto pode ser aplicado 
tanto com pistola como com a cânula. Durante a 
aplicação utilize a pistola ou cânula com a lata na 
posição vertical. A vazão do adesivo pode ser 
regulada no gatilho da pistola. A utilização da 
cânula para aplicação manual permite um menor 
controle da vazão. A substituição da lata deve ser 
rápida para prevenir o endurecimento do adesivo de 
poliuretano no adaptador. Na substituição a nova 
dose deve ser agitada vigorosamente. Adesivo de 
poliuretano endurecido na frente do bocal pode ser 
removido mecanicamente. A embalagem deve estar 
sob pressão, caso contrário o adesivo irá endurecer 
na pistola. Em longas interrupções de trabalho, 
limpe a pistola com Cleaner apropriado.  Caso não 

seja utilizada a dose inteira limpe a pistola 
aplicadora com Cleaner ou acetona.  
 

RESTRIÇÕES 

 Não recomendado para polietileno, silicone e 
Teflon; 

 Não é recomendado para construção de 
paredes estruturais e de suportes de carga; 

 A espuma depois de curada deve ser protegida 
contra raios UV; 

 
CONSUMO APROXIMADO 
Uma dose de 750 ml é possível colar entre 30-35 
metros lineares de blocos (2 tiras de 2-3 cm de 
espessura) ou 60-70 metros lineares (uma única tira 
de 2-3 cm de espessura).  

 
ARMAZENAMENTO 
As latas devem ser armazenadas e transportadas 
sempre em posição vertical. Armazenar em local 
fresco e seco, entre +10°C a +20 °C.  

As latas de espuma não devem ser 
armazenadas ou transportadas juntamente 
com fontes de calor ou fontes de ignição. 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens: 750 ml/740g 

 
 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
O produto é inflamável. Proteger contra 
superaquecimento e manter longe de fontes de 
ignição. Evitar luz solar direta e não fumar no 
trabalho. Garantir ventilação suficiente 
enquanto usar o produto. Use óculos de 
segurança e luvas. Manter fora do alcance das 
crianças. A espuma curada pode ser tratada 
sem qualquer perigo para a saúde. 
Informações de segurança detalhadas estão 
disponíveis na Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) 
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ATENÇÃO 
As informações fornecidas são exatas ao melhor de 
nosso conhecimento e baseadas em testes 
confiáveis e experiências práticas. As propriedades 
citadas são destinadas como um guia e não por 
isso, constituí uma especificação. Qualquer 
aplicação deve ser testada previamente para 
assegurar a compatibilidade do produto com o 
substrato.  
Garantimos a qualidade de nossos produtos contra 
defeito de fabricação, porém não assumimos a 
responsabilidade sobre o desempenho da obra, 
uma vez que não possuímos controle direto da 
aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão 
limitados ao valor do produto. Informamos que a 
empresa pode promover alterações nos produtos 
sempre que necessário, sem aviso prévio.  

 
 
 


