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Cola industrial para colagem resistente à água 
segundo DIN (norma industrial alemã) EN 204. 
Aplicando-se a cola como monocomponente se 
obtém uma colagem D3 e com adição de 5% 
do endurecedor Turbo se obtém D4. 

Campos de aplicação 
•  Colagem de janelas e de portas 
•  Paredes divisórias e construção de 

elementos 
•  Escadas 
•  Colagem de estruturas sanduíche 
•  Colagem de juntas dentadas 
•  Colagem de madeiras duras e exóticas 
•  Colagem por alta frequência 

Vantagens 
•  Como cola monocomponente – não é 

necessário misturar outro componente 
•  Como cola de dois componentes – para 

exigências máximas 
•  Apropriada para colagem quente e fria 
•  Curto tempo de prensagem 

Propriedades da encolagem 
•  Usando KLEBIT® 303 como cola 

monocomponente corresponde conforme 
DIN EN 204 ao grupo de resistência D3 
(certificado n° 505 21571/1 de 
13.07.1999 do Instituto i.f.t. Rosenheim) 

•  Como cola de dois componentes, 
mediante a adição de 5% de 
endurecedor Turbo KLEBIT® 303.5 
corresponde ao grupo de resistência D4 
(certificado n° 505 21571/2 de 
13.07.1999 do Instituto i.f.t. Rosenheim) 

•  KLEBIT® 303 está certificada segundo 
WATT 91 (certificado n° 505 20756 de 
17.06.1998 do Instituto i.f.t. Rosenheim) 

•  Alta resistência de ligação com madeiras 
duras e exóticas 

•  Junta de colagem (monocomponente): 
glutinoso-elástico, incolor. Junta de 
colagem (dois componentes): glutinoso-
duro, levemente amarelo. 

Propriedades da cola 
 
Base: dispersão PVAC (acetato de 

polivinil) 
Relação da mistura (peso e volume):  
  comp. A : comp. B = 20 : 1 
  (equivale à adição de 5% de 
  endurecedor).  
Densidade: comp. A = aprox. 1,10g/cm³ 
  comp. B = aprox. 1,13g/cm³ 
Valor do PH sem o endurecedor: 
  aprox. 3 
Côr da cola: branco 
Côr da mistura: branco 
Consistência: de viscosidade média 
Viscosidade à 20°C (Brookfield br. 6/20 
RPM): 
  13.000 ±  2.000 mPas 
Tempo de durabilidade da mistura: 
  aprox. 24 horas com endurecedor 
Tempo aberto (à 20°C):  
  de 6 a 10 minutos 
Ponto branco: aprox. + 5°C 
Identificação da cola: 

Sem obrigação de identificação 
segundo normas em vigor na Alemanha 

Identificação do endurecedor Turbo: 
Obrigação de identificação segundo 
normas em vigor na Alemanha 

Proteger olhos e mãos! Lavar salpicos 
imediatamente com água!  
(Veja nossa ficha de segurança). 

 
Métodos de aplicação 
 

•  Com pincel, espátula ou rolo 
•  Com sistemas de aplicação de prensas de 

bastidores ou instalações para juntas dentadas 
•  Com máquinas encoladoras 

Aplicação da cola 
Os materiais a serem colados devem estar 
aclimatizados e limpos de poeira, sem óleos ou 
graxas. A temperatura ideal para aplicação é de 18-
20°C. A umidade ideal da madeira deve ser 8-10 % 
em interiores e de 10-14 % na fabricação de janelas. 
Não trabalhar com a cola quando a temperatura for 
inferior a +10° C.  
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 
Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as 
normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável.  
 

SERVICO AO COMPRADOR 
Nosso departamento de aplicações  pode ser consultado a qualquer momento sem 
compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de 
resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informacão sem 
compromisso. Por favor,  certificar-se se nossos produtos são adequados para a 
aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do 
nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. 
Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer 
despesa e sem compromisso. 

Geralmente a aplicação de cola em uma face é o 
suficiente. No caso de madeiras duras e exóticas 
se aconselha a aplicação em duas faces. 
Quatidade a aplicar: 100-130 g/m² para 
folheados. 150-200 g/m² para madeiras maciças. 
Tempo aberto:  6 – 10 minutos. 
Tempo de durabilibade da mistura: ca. de 24 
horas. Adicionar a quantidade prescrita de 
endurecedor até se obter uma boa mistura. Após 
expiração de tempo de durabilidade da mistura a 
cola poderá ser usada como D3, ou através de 
nova adição de endurecedor aos restos, poderá 
ser usada para uma colagem D4. 
Pressão de prensagem : 0,7 – 1 N/mm² para 
colagem de lamelas ou de madeiras estratificadas. 
Tempo de prensagem:  
Colagem de juntas (20°C)       > 15 min. 
Colagem de juntas (pré-aquecido 50°C)    >  5 min. 
Colagem de juntas         (80°C)        >  2 min. 
Colagem de superfícies  
 (lâminas HPL)   (20°C)            > 15-20 min. 
 (lâminas HPL)   (50°C)           aprox. 5 min. 
Colagem de superfícies (80°C)                1 – 2 min. 
 
 
Usando-se a cola como sendo de dois 
componentes os tempos indicados se 
prolongam por cerca de 50%. Uma leve 
formação de espuma (pode desfazer-se ao mexer-
se nela) na mistura não influencia a colagem. 
Janelas e outras uniões de emolduramento podem 
ser removidos da aparelhagem de prensagem 
após efetuada uma pregagem auxiliar. Conforme 
DIN EN 204 a resistência final da colagem é 
atingida após 7 dias. 
Madeiras e seus derivados são produtos naturais, 
os quais podem, em casos isolados, manchar-se 
levemente, dependendo de sua origem e de suas 
características. 

Limpeza 
A limpeza das máquinas e aparelhos de aplicação 
é feita com água. 
 
 
Embalagens  
KLEBIT® 303  
baldes de plástico com 4,5, 10 e 28 kg neto 
cartão:  12 tubos garrafa à 0,5 kg neto 
KLEBIT® endurecedor Turbo 303.5: 
cartão com 12 garrafas de metal à 0,5 kg neto 
cartão com 12 garrafas de metal à 0,7 kg neto 
Copo de medida está incluído. 
 
Armazenamento  
Ambos os componenentes podem ser 
armazenados em sua embalagem original, 
hermeticamente fechada durante 1 ano 
obedecendo-se uma temperatura de 20°C. 
A cola resiste à temperaturas geladas de até  
-30°C. Antes de usar a cola, esta deve ser 
aclimatizada à temperatura ambiente e ser mexida 
levemente. 
 
 
 
cp  0208 esta folha substitui a folha anterior. 


