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COLTACK EVOLUTION 

 

 
 
COLTACK EVOLUTION é uma cola expansiva líquida à base de poliuretano, monocomponente, 
sem solvente e com alto modulo. 
 

Aplicação _____________________________________________________  

COLTACK EVOLUTION é usado principalmente para colar painéis de isolamento térmico à  barreira 
de vapor. 
COLTACK EVOLUTION é aplicado a frio, em linhas, sobre a superfície dos painéis de isolamento 
térmico. Ao entrar em contacto com a humidade do ar, a cola endure e expande rapidamente 
garantindo a colagem dos painéis de isolamento, após algumas horas. 
 

Características _________________________________________________  

 COLTACK EVOLUTION 

Densidade 1120 kg/m3 

Teor seco > 99 % 

Viscosidade a 20º C* ± 6000 mPas 

Seco ao toque (23 °C, 50% HR)  ± 15 min 

Transitável (23 °C, 50% HR) ± 2 horas 

Resistência máxima < 5 dias 
* Módulo de Brookfield, velocidade 10  

 

Acondicionamento _____________________________________________  

 COLTACK EVOLUTION 

Embalagem Lata de 12 kg 

Consumo Consumo aproximado: 200 a 300 g/m² 

 
Armazenamento 

O produto pode ser armazenado até 6 meses na embalagem 
original fechada, afastado do calor a uma temperatura entre 
5 e 25 °C. A embalagem aberta não pode ser armazenada 
novamente. 

Instalação _____________________________________________________  

COLTACK EVOLUTION é aplicado diretamente na barreira de vapor (em linhas com 2 cm de 
largura a cada 30-35 cm) de acordo com os cálculos de resistência ao vento. 
Após a colocação os painéis de isolamento devem ser pressionados firmemente sobre o suporte 
para obter uma boa aderência. Devem-se evitar movimentos dos painéis de isolamento durante o 
procedimento. 
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Ferramentas de limpeza: 
Solventes do tipo MEK / Diluente V 
 
 

 5 °C / 80% HR 23 °C / 50% HR 30 °C / 40% HR 40 °C / 70% HR 

Tempo de abertura* 45 min 15 min 12 min 6 min 

Tempo de presa 7 h 2 h 1 h 30 1 h 15 
*Tempo máximo para colocar os materiais em contacto 

 
 

Indicações especiais ____________________________________________  

Higiene, saúde e meio ambiente: 
 
COLTACK EVOLUTION é um produto perigoso classificado como nocivo por inalação e ingestão. 
Contém isocianatos. 
 
Para obter mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
Controle de qualidade: 
 
A SOPREMA sempre atribuiu a maior importância à qualidade dos seus produtos, ao respeito das 
meio ambiente e homens. 

Por este motivo, aplicamos uma gestão integrada da Qualidade e Meio Ambiente e Segurança de 
acordo com EN ISO 9001 e EN ISO 14001. 


