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Reabilitação com garantia duradoira

Cola e Veda universal
de secagem rápida
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Base: MS Polímero

Densidade: ca. 1,5g/ml

Consistência: pasta estável

Formação de pele: ca. 10 min. (23°C/55% H.R.)

Tempo de endurecimento: (23°C/55% H.R.) camada 2 mm/24h

Dureza Shore A: ca. 50-55

Alargamento até à rotura: (DIN 53504) 250% 

Módulo de elasticidade: 100% (DIN 53540)  1,7 N/ mm² 

Tensão máxima: (DIN 53540) 2,5 N/mm²

Movimento máximo admissível: ± 20%

Temperatura de aplicação: min. >5°C max. 40°C

Resistência de Temperatura: -40°C a +100°C
 (totalmente curado)

Embalagem: cartuchos PE 425g
 20 cartuchos / caixa

Cola MS monocomponente de secagem rápida

Descrição do produto:
Enke-Contact é uma cola e veda universal à base de 
polimeros MS. O produto é estável aos raios UV, e 
livre de silicone e isocianato e inodoro. Enke-Contact 
endurece com a humidade do ar e com pouco encol-
himento para uma massa de elasticidade permanente.

Campos de aplicação:
Colagem e selagem na indústria da construção e rea-
bilitação de edifícios. Vedante para sistemas de  vidro 
e juntas de ligação. Colagem de madeiras, colagens 
combinadas com plásticos, betão, pedra, mármore 
e pedra natural, placas decorativas, revestimentos 
de parede, perfis de madeira, soleiras, materiais 
de isolamento, escadas e reabilitação de escadas. 
Colagem e selagem de diferentes materiais.

Enke-Contact não é indicado para juntas de movimen-
to e submersas, postos de abastecimento, sobre bases 
de betume, PP, PE e Teflon.

Notas de aplicação:
Os materiais a colar têm que estar livres de pó, 
gorduras ou óleos. Devem estar sólidos e capazes 
de suportar a cola e veda. Se necessário, lixar 
préviamente. Tintas, vernizes ou plásticos têm que ser 
compatíveis com o Enke-Contact.
Por favor executar ensaios de aderência préviamente.

No geral Enke-Contact adere sobre quase todos os 
materiais de construção como vidro, superfícies vitri-
ficadas, époxi, poliester, PVC endurecido e madeira 
lacada. Caso seja necessário, as juntas podem ser 
alisadas com água de sabão. 
Aplicar a cola em linhas verticais com distância de 
10cm entre elas. A quantidade e a distância das 
linhas a aplicar dependem da força de aderência pre-
tendida; em todo o caso devem ficar sempre espaços 
para a circulação do ar.

Validade de armazenagem:
6 meses, entre 5°C a 25°C em embalagem original 
selada. Proteger contra o calor!

Notas especiais:
Enke-Contact não requer nenhuma marcação de perigo. No entanto devem ser respeitadas algu-
mas regras de segurança:
    Manter fora do alcançe de crianças.
    O contacto com a pele deve ser evitado.

Estas indicações correspondem aos nossos conhecimentos actuais e não são vinculativas. Não 
libertam o utilizador de efectuar ensaios da sua responsabilidade aos produtos, para verificar a 
sua adequação ao fim previsto. 
A ENKE não assume a responsabilidade por danos resultantes da aplicação!

Dados técnicos
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