
INSTA-STIK 
cola especial para fixação de 
isolamentos e impermeabilizações  
em coberturas.

O INSTA-STIK™ é uma cola de poliuretano concebida especialmente  

para a colagem de placas isolantes e membranas de impermeabilização  

em coberturas. O INSTA-STIK é fornecido numa botija pressurizada 

portátil e descartável. O produto é aplicado  

a frio e apresenta várias vantagens relativamente a outros sistemas 

similares. O produto não contém solventes fortes, sendo assim 

compatível com a maioria dos materiais utilizados em coberturas 

e aderindo de uma forma significativamente mais rápida que as 

colas de poliuretano convencionais. 

O INSTA-STIK pode ser utilizado para:

››› colagem de placas isolantes compatíveis a uma vasta gama  

 de suportes de coberturas.

››› Colagem de placas isolantes compatíveis a uma vasta gama  

 de materiais e outras placas

››› Colagem de membranas de impermeabilização compatíveis  

 a uma vasta gama de suportes em coberturas.

A cola é aplicada com uma vareta de aplicação e uma mangueira  

flexível fixa à válvula da botija. Porém, sempre que as circunstâncias  

o permitirem, por exemplo, ao trabalhar em grandes superfícies 

desobstruídas, o uso de um Distribuidor “Multi-Pontos” montado 

num carrinho especial pode acelerar consideravelmente o trabalho,  

permitindo a aplicação de vários pontos/cordões de cola  

em simultâneo.

Vantagens da utilização do INSTA-STIK  
face às seguintes alternativas:

Face a fixações mecânicas

››› não danifica as superfícies dos suportes de betão ou metal

››› elimina os ruídos, as vibrações e os incómodos  

 aos ocupantes

››› não caem poeiras e detritos da cobertura

››› não se acumulam poeiras na superfície 

››› menos mão-de-obra envolvida, preço mais competitivo

››› sem pontes térmicas ou risco de infiltração 

››› sem fixadores visíveis na parte inferior

Face a colagem com betume asfáltico

››› O INSTA-STIK é mais seguro dado que elimina a necessidade  

 de uma caldeira com betume líquido no local.

››› O INSTA-STIK é de aplicação muito mais rápida.

››› O INSTA-STIK é de aplicação muito mais fácil e limpa.

››› O INSTA-STIK não necessita de uma superfície  

 completamente seca*.

››› O INSTA-STIK reduz a probabilidade de deslocação das placas.

››› O uso do INSTA-STIK não apresenta restrições em termos  

 de altura do edifício.

Outras características INSTA-STIK

››› O INSTA-STIK é de aplicação mais limpa, rápida e  fácil.

››› O INSTA-STIK adere rapidamente.

››› O INSTA-STIK minimiza o desperdício de cola, uma vez que  

 é possível utilizar a botija repetidamente sem que  

 a mesma seque.

››› É possível utilizar o INSTA-STIK na membrana  

 de impermeabilização ou nas placas isolantes.

››› O INSTA-STIK não contém solventes fortes que são a principal  

 causa de incompatibilidade com a maioria dos materiais  

 de revestimento utilizados em coberturas.

››› O INSTA-STIK pode ser aplicado de forma uniforme graças  

 à utilização de uma vareta de aplicação profissional.

* As superfícies impermeáveis devem estar totalmente secas
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Nota:
As informações e os dados contidos na presente brochura não representam 
especificações de venda exactas. As características dos produtos referidos podem 
variar. As informações contidas no presente documento foram disponibilizadas  
de boa-fé, porém, não sugerem qualquer responsabilidade, garantia ou certeza sobre 
o desempenho dos produtos. Compete ao comprador determinar se os produtos 
da Dow se adequam à aplicação pretendida e garantir que o local de trabalho  
e o método de aplicação cumprem a legislação em vigor. Não é concedida qualquer 
licença relativamente ao uso de patentes ou outros direitos de propriedade 
industrial ou intelectual. Na eventualidade de adquirir produtos da Dow, 
aconselhamos o cumprimento das sugestões e recomendações mais actualizadas.

Superfícies de coberturas 
e placas isolantes compatíveis

Placas isolantes compatíveis

››› Poliestireno extrudido

››› Poliestireno expandido

››› Placas revestidas a fibra de vidro

››› Placas revestidas com feltro betuminoso

››› Placas de fibra de lã mineral

››› Vidro celular

››› Cortiça

››› Placas de fibras de madeira

››› Perlita

Superfícies compatíveis

››› Coberturas existentes com membranas betuminosas

››› Camadas betuminosas de controlo de vapor

››› Pavimentos de betâo

››› Suportes de aço galvanizado  
 (aço no mínimo de calibre 22)

››› Aço revestido

››› Aço pintado

››› Placas de contraplacado de madeira

››› Placas de fibra de madeira

›››  Placas de fibrocimento

››› Placas de madeira com fibras orientadas OSB

Membranas de impermeabilização compatíveis 
com INSTA-STIK

››› Membranas impermeabilizantes quando aprovadas 
 pelo seu fabricante

O INSTA-STIK não é recomendado para

››› Colagem de placas isolantes em camadas 
 de controlo de vapor em polietileno

››› Aplicação quando a temperatura da superfície 
 ou ambiente for inferior a -5ºC ou superior a 43ºC

››› Colagem de membranas impermeabilizantes PIB
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O Distribuidor “Multi-Pontos”  
aumenta consideravelmente 
a velocidade de aplicação.
Nos suportes de coberturas  
sem demasiadas inserções  
ou obstruções, é possível aplicar 
o INSTA-STIK a uma velocidade 
excepcionalmente elevada com  
o Distribuir Multi-Pontos (MBA-28)  
e os kits acessórios da mangueira 
de aplicação (cada MBA-28  
é fornecido com dois kits).

Distribuidor:

Suportes e superfícies 
compatíveis  

com INSTA-STIK 
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