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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

POLYFORT COLA TACO 
 

POLYFORT COLA TACO é uma cola a base de polímero de acetato de vinila e aditivos (tensoativos e 

plastificantes), especialmente desenvolvida para facilitar o trabalho de colocar tacos e parquets, além de 

ganhar em economia e qualidade. Visa principalmente a colagem de tacos novos, desde que estejam 

isentos de areias agregadas e não estejam com revestimento betuminoso, já que o produto somente terá 

seu melhor desempenho quando houver um contato íntimo entre a madeira e o contrapiso de alvenaria. 

IMPORTANTE: Produto não recomendado para aditivação em cimento. 

 

Instruções de Uso: 
Preparo do contrapiso 

Prepare a argamassa traço 3:1, com areia lavada, livre de terra ou argila. Adicione 10% (sobre o peso do 

cimento) de POLYFORT COLA TACO e adicione água na medida correta. Aplique e nivele com régua. 

Verifique a aderência na base, que deve estar completamente seca, livre de pó ou detritos. Não deve ser 

queimado ou estar úmido. Para se colocar os tacos, o contrapiso deve estar completamente seco, nivelado 

e bem desempenado. A madeira deve estar completamente seca. 
 

Tacos e parquets novos 

Aplique uma camada uniforme de 3mm a 4mm de POLYFORT COLA TACO sobre a área de 1 a 1,5m², 

através do lado liso de uma desempenadeira metálica. Retire o excesso com o lado dentado da 

desempenadeira e, em seguida, assente normalmente os tacos ou parquets. Deixar junta para dilatação 

da madeira de acordo com o recomendado pelo fabricante do taco. 
 

Recolocação de tacos e parquets soltos 

Limpe bem a área de colagem, removendo todo o pó e sujeira. Aplique POLYFORT COLA TACO com o 

auxílio de um pincel, assente o taco ou parquet e aguarde secar. 
 

Atenção! 

Aguarde 48 horas para pisar sobre a área onde produto foi aplicado e 72 horas para raspar quando o piso 

for receber algum verniz de acabamento. POLYFORT COLA TACO já vem pronta para uso. Não adicione 

água ou outro produto. As argamassas usadas para fazer o contrapiso não devem ter adição de nenhum 

tipo de impermeabilizante. As falhas no contrapiso provocam o descolamento dos tacos e parquets. A 

Pulvitec não se responsabiliza por problemas ocorridos em decorrência da má utilização do produto. 
 

Rendimento 

Consumo teórico: 1,2 kg/m² 
 

Causas Prováveis de Problemas  

 Tacos com umidade acima do normal ou ainda “verdes”; 
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 Tacos empenados; 

 Contrapiso mal desempenado; 

 Excesso ou falta de produto; 

 Quantidade estendida do produto superior a 2m² por vez; 

 Transito sobre a área colada antes de decorrido o tempo de secagem; 

 Traço de contrapiso muito pobre (maior do que 3:1) onde se verificam areias soltas do cimento; 

 Muita água na argamassa do contrapiso, fazendo com que os grãos de areia fiquem por baixo do 

cimento; 

 Falta da junta de dilatação ou junta de dilatação menor que necessário. 

 
Dados Técnicos: 
Especificações 

Aspecto Pasta opaca 

Cor Branca  

pH 6,0 – 8,0  

Viscosidade (cP) – 

s6/20rpm a 25°C 
12000 – 16000 

Sólidos (%) 56 – 60 

Densidade (g/mL) 1,19 – 1,25 a 25°C 

Validade 24 meses 

 

Embalagens:  
 Caixa com 12 frascos de 1 kg 

 Barricas de 5 kg, 10 kg e 50 kg. 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

 
Estocagem:  
Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto 

em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado. 

 

Segurança:  
Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 

informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça 

atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, 

considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. 

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.  
 

Em caso de derramamento, remova o produto, destinando-o a um depósito de lixo não necessariamente 

industrial. O excedente poderá ser lavado sem maiores problemas. O solvente natural deste produto é a 

água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e 
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sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em 

água corrente. Não use recipientes metálicos para transferir ou guardar o produto. 

 

Em caso de emergência, entre em contato com: 
CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA  

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

(011) 3069-8571 – 08000.148.110. 

 

Suporte Técnico: 
O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e 

processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000. 
 
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver 
confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer 
propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação 
geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade 
de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco 
envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de 
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras. 
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