
 
 
 

N-Thermon® Glue 
 
 
 

Descrição do produto Cola especial para colar placas de isolamento N-Thermon® em superfícies 

como paredes e tetos. 

Properiedades 
 

➢ Adesão muito forte em substratos de alvenaria 

➢ Não é afetado por condições climáticas adversas e mantém sua força 
para temperaturas de até -42 oC 

➢ Adequado para folhas de poliestireno 

➢ Adequado para uso interno e externo 

Características técnicas 

Aparência  Pasta altamente viscosa 

Densidade (ISO 8962, DIN 51757) 1,43-1,45 g/cm3 

pH (ISO 1148, DIN 53785) 8-9 

Consumo 
 

500-700gr/m2 

Instruções de 
uso 

Preparação da superfície: A superfície deve estar seca e livre de pó, sujidade, 

substâncias gordurosas e oleosas, bem como restos de cola antiga. Limpe o 

substrato com um líquido de fungos. 

Aplique N-Thermon® Glue na superfície com pincel ou espátula adequada em 

camada de espessura uniforme. Em seguida, pressione a placa N-Thermon® na 

superfície colada. A N-Thermon® Glue é adequada também para colar tecido de 

fibra de vidro Gavatex em placas N-Thermon® ou outro substrato de alvenaria. 

 

Embalagem 15 kg, 5kg e 1kg em recipientes de plástico 

Notas A Cola obtém a sua durabilidade total 48 horas após a aplicação a 25 ºC. Use 

água para limpar as ferramentas após a aplicação. Temperatura mínima de 

aplicação: 5 ºC. 

Removedor de 
manchas 

Use água quando a mancha ainda estiver fresca e húmida. No caso de manchas 

endurecidas, use meios mecânicos. 

Estabilidade de 
armazenamento 

24 meses quando mantido selado em seu recipiente original em local seco e 
coberto 

Precauções de 
segurança 

Manter fora do alcance das crianças - Evitar o contato com a pele - Usar luvas 
adequadas 

- Não despeje no esgoto. 

 

 
 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestada como serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica não foi 

modificada por uma edição mais recente. 


