
Ges so -co la

• Referência lento ou rápido

• Excelente poder colagem

Cola para a colocação e união de elementos de gesso sobre suportes em gesso ou cimento,
tais como: molduras, elementos decorativos, sancas, rosetas, frisos, cantos, colunas, capiteis,
florões, candeeiros em gesso de parede, nichos e painéis.
Regularização de imperfeições e buracos.

Util ização Suportes

Marcação CE

À base de gesso e/ou cimento

European standards
EN 12860

A qualidade da colagem depende da quantidade de cola utilizada.
Não repetir a amassadura, isto é, não juntar água após a sua preparação.
Não misturar outros produtos (gesso, por exemplo).
Efetuar colagem dupla (peça + suporte).
Não deixar o Tuforte Adesivo em contacto com o ferro, uma vez que provoca a corrosão
deste.

Recomendações

Consumo
1 Kg/ mlinear

Conservação
1 ano em embalagem fechada e ao abrigo    
da humidade.

Apresentação
Cor : Branco 
Embalagem: Sacos de 5 e 20 Kg.
Palete: 48 sacos de 20 Kg



Os suportes devem estar limpos e resistentes.
Eliminar poeiras e partes soltas.
Gretar ou picar os suportes pintados,          
em cerca de 70%, eliminar o pó, varrendo.

Preparação do suporte
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Composição

Características

Gessos, cargas e adjuvantes químicos.

Tempo de utilização da pasta :
refª lento- 45 min
refª rápido- 25 min

Tempo de ajustamento das peças: 10 minutos.
Temperatura  (ambiente + suporte) : 5 a 30ºC
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1. Misturar de preferência mecanicamente 
(velocidade lenta) Tuforte Adesivo com 
cerca de 10 litros de água por cada 
saco de 20 kg, até obter uma pasta     
de consistência plástica.

2. Com a ajuda de uma espátula ou colher 
colocar o Tuforte Adesivo sobre a peça.

3. Pressionar e movimentar ligeiramente    
a peça para garantir uma boa colagem.

4. Eliminar os excessos e regularizar com 
uma espátula.

Aplicação

NOTA: Resultados obtidos em laboratório, segundo a EN 12860. Poderão
variar com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Prestações
Massa volúmica da pasta: 1650kg/m3

Reação ao fogo: Classe A1
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