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Acetato polivinílico 

Consistência                      Líquido 

Sistema de secagem 

Tempo de Abertura (*) 

Tempo de secagem (*) 

Densidade 

Consumo 

Secagem física e cristalização 

5 a 10 min. 

Aprox. 24H 

Ca. 1,1 g/ml 

Ca. 800g/m² 

(*) Estes valores podem variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superfícies.   

 

 

Descrição: 
69A Cola à base de Alcoól para Parque é uma cola  
Pronta a utilizar, sem dissolventes, à base de acetatos 
polivinílicos e resinas sintéticas.   
 
Características: 
− Fácil aplicação   
− Secagem rápida   
− Boa aderência   
− Qualidade profissional   
 
Utilização: 
− Colagem de todos os tipos de parquet sobre 

    materiais porosos.  
− Colagem de parquet mosaico e de parquet 

    inglês.   
 
Conservação: 
24 meses em embalagem fechada, conservada 
entre os 5ºC e os 25°C.   
 
Materiais: 
Aplica-se a todos os materiais porosos e estáveis.   
Os materiais têm de estar permanentemente secos 
e limpos de pó e gordura.   
Tratamento prévio: Se o material é irregular, uma 
camada de regularização é necessária.   

 
 
É aconselhável fazer uma prova de aderência 
em cada material. 
 
Aplicação: 
Modo de aplicação: Aplicar com uma espátula para 
a cola 3 mm, sobre o material, que pode ser 
coberto em 5 minutos. Apertar ou firmar o parquet 
com um martelo de borracha, eventualmente, 
colocar objectos pesados (ex. sacos de areia)  
sobre o parquet durante 24 horas para manter o 
parquet no local desejado.  
Temperatura de aplicação: +15°C a +30°C   
Limpeza: white spirit, metanol   
Reparação: com 69A Cola Alcoólica para Parquet.   
 
Conselhos de segurança: 
Há que respeitar as regras da higiene e segurança 
no trabalho. Uma boa ventilação no posto de 
trabalho é imprescindível. Não fumar.   
Se não existir suficiente ventilação, é necessário 
proteger a respiração. 
 
Observações: 
Climatização do parquet durante 24 horas.   
Deixar junto ao rodapé algum espaço para uma 
junta de dilatação (observar as prescrições dos 
fabricantes de parquet). Depois de 48 horas, o 
parquet pode ser lixado e envernizado.  

 

 

 
Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são  

comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se  

refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da  

superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão aconselha-se  

sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso  

prévio. 
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