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As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em 
nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no 
caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de 
cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este 
procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou 
alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são 
solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações 
mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos. 
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Afix Carpincol PVA Extra Forte 

Propriedades 

 

AFIX Carpincol PVA Extra Forte é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA), com 
plastificação externa. 
 
É considerado um adesivo de uso profissional, ideal para colagens de madeiras, aglomerados, laminados, 
placas de fibra, papéis, tecidos e aplicações diversas, podendo também ser adicionada à argamassa. 
Proporciona excelente desempenho de colagem devido ao seu alto teor de sólidos e aditivos especiais 
utilizados na formulação.  

 

Características 

 

 

 

 
� O aspecto do filme seco é flexível e translúcido;  
� Altamente versátil e excelente poder de colagem 

  
Este tipo de adesivo, à base de PVA teme o frio; portanto, colagens efetuadas em temperatura ambiente 

muito baixa tendem a apresentar deficiências. 

 

 

Dados Técnicos 

 

 

 

Aspecto/Coloração 
Branco quando líquido 

Translúcido quando seco 

Viscosidade Brookfield (25°C 5/20 rpm) 7.000 a 10.000 mPas** 

Teor de sólidos 28 a 32%** 

pH 3 a 6** 

Validade 24 meses* 
 
 
*Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e lacrada 
e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico. 
 
** Características controladas pelo Laboratório de Controle da Qualidade (LCQ). 

 

Instruções  

de Uso 

 

Para uma boa colagem é importante que os materiais à serem colados estejam secos e isentos de 

poeira e óleos.  

 
Colagens: 

Na colagem de madeira e similares, aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, 
unir e prensar. A secagem, em condições ambientes, ocorre de 30 a 45 minutos. A cura ocorre em 24 
horas. 
 
Limpeza: 

Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho, recomendamos 
usar água. 
 

 

Embalagem 

 
Baldes de 5Kg e 10 kg, barrica de 50 kg. Consulte a Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) sobre 
outras possibilidades de embalagens. 
 

 

Estocagem 

 
Manter os recipientes secos e bem vedados, em local coberto e ventilado. Evitar aquecimento superior a 
35°C e resfriamento inferior a 10°C.  
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Segurança 
 

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 
informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos 
potenciais riscos e siga 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. 
 
A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola. 
 

 

Suporte Técnico 

 

Em caso de dúvidas, nossa equipe de especialistas técnicos está a sua inteira disposição para apoio à 

distância ou pessoalmente. Contate-nos através do e-mail consultoria.tecnica@artecola.com.br ou 

através da linha direta gratuita 0800 727 5197 e fale diretamente com um de nossos especialistas! 

 


