
Prego L i qu i do

• Isento Solventes

• Pintável (Tintas aquosas e sintéticas)

• Excelente poder Fixação

• Interior

Topeca Decor Fix é um prego líquido sem solvente, para colagem de sancas, perfis, rodapés 
e elementos decorativos (em poliestireno, poliuretano, PVC, madeira, gesso), em elementos 
de construção. 
Fixa sem furos, pregos ou parafusos. 
É muito fácil de aplicar e limpar.

Util ização Suportes

Betão
Reboco
Pintura
Alvenaria
Pedra
Madeira
PVC
Gesso 
Placa de Gesso.

Limpeza de resíduos após a cura, terá que ser efetuada mecanicamente.
Lavar as mãos com água e sabão.

Recomendações

Consumo
40 a 50 g/mL

Conservação
Armazenar entre +5°C e 25°C. Manter fora do 
alcance das crianças. 
Validade: 24meses

Apresentação
Embalagem: 300 ml
Cor: Branco



As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura.
Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto.

Preparação do suporte
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Composição

Características

Dispersão de resinas acrílicas aditivos 
específicos.

Temperatura de aplicação : 5º C a 35ºC.
Formação Pelicula: 30- 60 min
Tempo cura : 24-48 horas.
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1.Cortar o bico do cartucho e da ponteira 
num ângulo de 45˚, no tamanho                 
e espessura desejada. Enroscar a ponteira 
no cartucho e colocá-lo na pistola 
aplicadora (pneumática ou manual)

2.Aplicar o produto na área desejada.  
Pode ser aplicado em pontos ou em 
cordões apenas num dos lados a colar. 

3.Para melhores resultados, uma das 
superfícies deve ser porosa, se não for, 
pulverize uma camada fina de água numa 
das superfícies a colar.

4.Pressionar uniformemente as superfícies 
a colar. Manter a colagem sob pressão 
durante 10-15 min

Aplicação

Prestações 
Densidade ( 23ºC): 1,62 g/ml 
Resistência Temperatura: -10ºC a 80ºC

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios
e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos
a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de
instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as
especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.
A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.
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