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FICHA TÉCNICA 
BRICOFÁCIL COLA TUDO COM TUDO 

 
 

Descrição do produto 
 

Bricofácil Cola Tudo com Tudo é uma cola de base solvente 
indicada para colar todo o tipo de materiais em diversos 
suportes. Bricofácil Cola Tudo com Tudo é adequado até 
para materiais delicados como espelhos e poliestireno 
expandido. 

 
Esta cola é imprescindível em casa para a bricolage, graças 
à sua capacidade de preenchimento, velocidade e à sua 
resistência às variações térmicas e à humidade. 
 
Além disso, Bricofácil Cola Tudo com Tudo gera juntas 
flexíveis, resistindo a pequenos choques e vibrações e uma 
vez seca pode ser lixada e até pintada. 
 

 
Características técnicas: 

 
Densidade (kg/l): aprox. 0,88 
Resíduo seco (%): 48 – 49 
Descuelgue Daniel: >1 
Viscosidade (Pa·s): 2.500 (0,1 s-1) – 130 (10 s-1) 
Resistência à cisalha (7 d, madeira de pinho, kg/cm2): 13 
Resistência à cisalha (7 d, alumínio, kg/cm2): 3 

 
- Propriedades físicas: 

 
Aspeto: Pasta de cor transparente com odor característico. 
Tixotrópico 
Tempo em aberto: 5 – 10 minutos 
Tempo máxima resistência: 24 horas 
Temperatura aplicação: +5°C – 30°C 
Temperatura serviço: -15°C – 80°C 

 
 
Aplicações 
 

- Fixação de painéis e molduras. 
- Fixação de azulejos. 
- Fixação de puxadores de metal / alumínio. 
- Preenchimento de orifícios, pequenas fissuras. 
- Colagem de espelhos, mármore e pedra natural. 
- Fixação de pequenos elementos de madeira e 

plástico*. 
 

* Exceto os plásticos totalmente antiaderentes como é o 
caso do polietileno (PE), polipropileno (PP) o Teflón® 

(PTFE). 
 
 

Materiais 
 

Espelhos, metal, plástico, vidro, pedra, madeira, azulejos, 
mármore, gesso, poliestireno expandido, etc. 
 

Modo de utilização 
 

- Preparação das superfícies: 
 
As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de 
pó ou gordura) e secas. 
 

- Aplicação: 
 

Aplicar a cola numa das duas superfícies usando pontos ou 
pequenos cordões e una as peças na posição desejada, 
exercendo uma leve pressão. 

 
Retire e deixar a cola secar entre 5 e 10 minutos. 
 
Uma vez evaporado o solvente, unir as superfícies 
permanentemente na posição desejada. 
 

 
Dissolução e limpeza 

 
Enquanto o produto ainda estiver fresco, limpe com um 
pano humedecido num solvente universal (como etanol, 
acetona, etc.). 
Depois de seco, use métodos mecânicos. 
 

 
Armazenamento 
 
Produto inflamável. Armazenar o produto num local fresco e 
seco na sua embalagem original fechada a temperaturas 
entre os 5°C e 25°C. 

 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, 
chamas e qualquer outra fonte de ignição. 
 
A vida útil do produto é de 36 meses. 

 
 

Recomendações de Segurança 
 

Mantenha o produto fora do alcance das crianças. 
 
Líquido e vapor inflamáveis. Não fumar. Não respire o vapor. 
Não ingerir. 

 
Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados 
de segurança do produto correspondente. 
 
Em última instância será responsabilidade do utilizador       
determinar a idoneidade final do produto em qualquer 
tipo de aplicação.
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Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do 
produto. Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e 
dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. 
Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que 
realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções 
gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias. 
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