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Cola de Fixação rápida FIXA + - cart. 310ml 
 
Utilizado essencialmente na colagem e fixação entre madeira/madeira, 
madeira/cimento, madeira/estuque, madeira/metal, etc. 
Ex. Colagem de rodapés à parede, fixação de roupeiros à parede, paineis 
madeira à parede, etc. 
 
Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Cola branca Poracolle ME100 
 
Cola branca de dispersão aquosa. Pode ser utilizada em superficies 
porosas, tais como madeira, estratificados, estuques, isolantes termicos 
e tambem em certos suportes metálicos. O filme de cola oferece uma 
alta resistência à humidade Nivel D3 ficando semi rigido. Tem um 
tempo de secagem e preza bastante elevado. Depois de seca 
apresenta-se transparente. 
Vendido em latas de 5Kg, 25Kg 

Cola de cianocrilato  Cyanotac - frascos 20ml 
Cola ultra rápida (em segundos). Cola plásticos, madeira, vidrados, 
porcelanas. P.V.C., etc. 
 
 - ref. K020CIA20 - Visc. Média 
 - ref. K020CIA21 - Visc. Baixa 
 - ref. K020CIA22 - Visc. Alta 

Cola de cianocrilato  Cyanolit - frascos 2gr 
Cola ultra rápida (em segundos). Cola plásticos, madeira, vidrados, 
porcelanas. P.V.C., etc. 
 
 - ref. CIA2012G - Visc. Baixa 
 - ref. CIA200C - Visc. Alta 
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Cola termofusivel Coramelt 563 

(Alta Qualidade)
 

Cola termofusivel ou “Hot-melt” universal. È uma cola polivalente, podendo 
ser utilizada na colagem  em suportes de fibra, cartão, papel, texteis,, 
suportes metálicos, plasticos, porosos, fios eletricos, etc. 
 
Vendido em sacos de 2,5 Kg.  

Cola branca Lamifix 
 
Cola branca de dispersão aquosa. Pode ser utilizada em superficies porosas, 
tais como madeira, estratificados, estuques, isolantes termicos e tambem 
em certos suportes metálicos. O filme de cola oferece uma alta resistência à 
humidade Nivel D3 ficando semi rigido. Tem um tempo de secagem e 
preza bastante elevado. Depois de seca apresenta-se transparente. 
Vendido em embalagens de 750ml 
 

Cola Contacto Poraprene FU-30 
 
 - ref. K0750FU30 (Latas 750ml) 
 - ref. K5000FU30 (Latas 5Lt) 
 
Cola de contacto para colagem de estratificados, artigos de marcenaria, 
colagem diversa, componentes de ventilação na construção (em produtos 
isolantes, acusticos, termicos, salvo poliestirene e P.V.C. Flexivel) 

Cola Contacto Gelprene 1938 (Gel) 
 
 - ref. K07501938 (Latas 750ml) 
 
Cola à base de borracha em gel. Funciona como cola de contacto para 
consertos diversos. 
Cola todos os estratificados, produtos de decoração, produtos de 
marcenaria, etc. 
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Cola Koratac HF 300—Bisn. 200gr 

Cola especial para colagens muito rápidas, prefeita na colagem e união 
entre elementos de P.V.C. Rigido. 
Cores: Branco e transparente 

Cola de pedra 

     Tenax 
           - ref. 06050001 - Marfim 
           - ref. 06050002 - Branco 
 


