
EMBALAGEM:
Os produtos são fornecidos em 

embalagens de 150 gr, 250 gr, 500 gr, 750 
gr e latas de 6 kg, 12 kg, 30 kg.

CORES:
Branco.

ARMAZENAGEM:
Preservado na sua embalagem original, 

sem abrir, num local seco e a 
temperaturas entre 5ºC e 25ºC, pode ser 

armazenado por 12 meses.

DESRCRIÇÃO DO PRODUTO:
OLIVÉ A-22 é um adesivo de contacto de uso geral à base de acetato de polivinilo.

OLIVÉ A-22 é ideal para colar todo o tipo de madeira macia, tecidos, papel,
papelão, etc. em interiores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

• Uniões resistentes.

• Alta aderência na maioria dos materiais porosos.

• Resistência à humidade.

• Uso geral.

• Fácil aplicação. Pode ser limpo com água.
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Colagem no fabrico de armários, montagens de todos os
tipos de madeira, DM, aglomerado, HPL. e em
montagens em espiga, mecha, etc.

Pode colar diferentes tipos de material, como papel,
cartão, feltro, borracha, poliuretano ou espumas
cerâmicas.

Também pode ser usado para trabalhos em casa, e
artesanato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Cola branca

Consistência: Pastosa

Cor: Branco

Densidade: Aprox. 1,17 g/ml

Viscosidade a 20ºC: Aprox. 17000 cps

Temperatura de formação de película: > 3 ºC

Esses valores podem variar de acordo com factores ambientais, como temperatura, humidade e tipo de suporte. O tempo para completar a cura pode ser
prolongado a temperaturas mais baixas, menor humidade ou aumento da espessura da junta.

APLICAÇÕES:



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparação da superfície e aplicação do produto:
A. Limpeza e preparação da junta:

Os suportes devem ser limpos, secos e livres de pó, graxa e outros contaminantes que possam afectar a aderência. As superfícies
não porosas devem ser limpas com um solvente adequado e secas completamente com um pano limpo. Os substratos porosos
devem ser mecanicamente limpos para remover partículas soltas.

B. Primário:

OLIVÉ A-22 adere para a maioria dos materiais indicados sem ser necessário primário. No entanto, é recomendado um teste de
aderência preliminar em todas as superfícies. Às vezes, pode ser necessário tratar as superfícies com um primário para obter
melhores resultados de aderência.

Primários Olivé:

Produto: Aplicação

Olivé PRIMER 10: Superfícies porosas (por exemplo, betão, cimento, mármore, pedra natural ou artificial, etc.)

Olivé PRIMER 20:
Superfícies não porosas. (por exemplo, alumínio, aço, aço inoxidável, zinco, latão, cobre, superfícies 
pintadas e plásticos)

Olivé PRIMER 80DS: Todas as superfícies. Superfícies especialmente difíceis.

C. Aplicação do produto:

Após a preparação do suporte, aplique o adesivo nas 2 superfícies por meio de escova, rolo ou pistola de cola e exerça pressão até
o produto ficar seco.

D. Acabamento:

O produto não curado pode ser facilmente removido com água ou com álcool isopropílico. O produto curado deve ser removido
mecanicamente.

Observações:
Não use OLIVÉ A-22 em substratos betuminosos ou em materiais de construção que possam libertar óleos, plastificantes ou
solventes. (Por exemplo, borracha natural, cloropreno, EPDM, ...).

Não adere ao PE, PP, PTFE (Teflon®). Devido à grande variedade de possíveis substratos, recomendamos um teste de
compatibilidade preliminar.

Não é adequado para vidros estruturais.
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Segurança:
Use em áreas bem ventiladas evitando o contacto com os olhos e a pele. Mantenha fora do alcance de crianças.

Informações sobre a segurança do produto estão disponíveis na folha de dados de segurança (FDS). Antes de usar o produto,
recomendamos que leia atentamente as etiquetas SDS e de segurança.



Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com
base nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é
adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a
realização de testes anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

A Olivé Química garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por nós e
usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com nossas Condições
Gerais de Vendas e Fornecimento.
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Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.
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