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TILE-BOND
cola especial para fixação de telhas.



 TILE-BOND cola especial para fixação de telhas.

TILE-BOND™ é uma cola de poliuretano com características 

únicas, concebida para fi xar e aderir telhas.

TILE-BOND é fornecido numa lata de 750 ml de aplicação 

convencional com pistola de saída regulável. O produto 

é aplicado a frio e apresenta várias vantagens relativamente 

aos sistemas tradicionais. Não necessita de uma fonte eléctrica 

externa e proporciona uma produtividade mais elevada 

em comparação com outros sistemas de fi xação existentes 

no mercado. A instalação é fácil e rápida. O produto não 

contém solventes fortes, sendo assim compatível com a maioria 

dos materiais utilizados na cobertura, tendo uma colagem 

mais rápida que a de outros sistemas tradicionalmente 

utilizados. A sua aplicação é mais fácil do que a utilização 

de argamassas, não sendo afectado pelas variações térmicas. 

Em comparação com os métodos de fi xação mecânicos, não 

prejudica as propriedades impermeabilizantes da membrana 

de impermeabilização nem danifi ca o suporte.

TILE-BOND é uma cola de poliuretano com características 

únicas, concebida para colar e fixar telhas.

Guia do Utilizador

Rendimento mais elevado 
que outros métodos 
de fixação de telhas
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Pistola para aplicação de TILE-BOND

Elevada precisão de controlo
Saída de produto regulável
Vedação segura e sem perdas, 
com possibilidade de reinício

TILE-BOND é também uma cola com características 
únicas para a colagem de placas de Poliestireno Extrudido 
em várias aplicações. Obtenha mais informação junto 
do Departamento Técnico da Dow.
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Telha cerâmica mista ou telha  
de cimento sobre ripado.

Telhas curvas sobre superfícies  
de betão, placas de fibrocimento 
ou sub-telhas em cartão 
betuminoso.

As telhas devem ser instaladas de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis à região. 
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2 2

3 3

Telha cerâmica mista ou telha de cimento Telha curva

Previamente à colocação das telhas, 
aplicar um cordão de TILE-BOND ao longo 
de todo o comprimento dos ripados  
de apoio. Após, e dependendo do tipo  
de montagem, da exposição ao vento  
ou qualquer outro factor determinante, 
pode ser recomendável aplicar um ponto 
de cola TILE-BOND a todas as telhas  
de forma a colá-las entre si.

Quando for este o caso, o local 
correcto para aplicar este ponto 
de cola será a zona superior 
da parte curva da telha mista, 
evitando no entanto que a cola 
possa reter água.

Aplicar pontos de TILE-BOND  
de forma a que todos os canais  
se colem ao suporte pelo  
seu extremo superior.

Posteriormente devem  
ser preenchidas as aberturas  
entre os canais, com pontos  
de TILE-BOND com maior 
dimensão, de forma a assegurar 
uma correcta colagem da telha 
superior.

Guia do Utilizador

Cola para telhas TILE-BOND
Vantagens face  

à parafusos
Vantagens face  

à argamassa

Reduz os custos de aplicação ✔ ✔

Fornecido com uma lata de aplicação com pistola, portátil e de fácil utilização ✔

Sem necessidade de investir em equipamento pesado ✔

Sem limpeza/manutenção do equipamento ✔

Oferece maior capacidade de aderência ✔

Reduz a quebra de telhas e os custos relativos a materiais ✔

Minimiza as perfurações nos revestimentos de coberturas ✔

Manuseamento mais fácil que outros métodos ✔ ✔

O menor peso do material reduz a carga das coberturas ✔

Não é afectado pelas alterações de temperatura ✔
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DOW Portugal Soc. Unip. Lda
Soluções para a Construção
Ecoparque
3860-529 Estarreja

Tlf: 808 200 620

Fax: 808 200 630

E-Mail: styrofoam-pt@dow.com

Internet: www.styrofoameurope.com

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.
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