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Identificação do Produto 

Designação comercial:  Cimento cola branco e escuro. 

Composição:   Cimento branco ou cinza, inertes seleccionados e adjuvantes químicos. 

Identificação do fornecedor da Ficha de Dados de Segurança 

Nome:   A.M.C. Cunha, Lda 
Endereço:   Estrada dos Almocreves, 653 a 659 

2120 - 060 Salvaterra de Magos 
N.º de Telefone:  (+351) 263 851 446 
N.º de Fax:   (+351) 263 851 445 
E-mail:   geral@hotmail.com 

Número de Telefone de Emergência 

N.º Emergência Europeu:  112 

N.º Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143 

Consumo: 

3 – 4 kg / m2 

Utilizações: 

- Elementos de pequeno formato, até 2000 cm2; 

- Em interiores; 

- Cimento cola para colocação de azulejos, mosaicos, tijoleiras e grés de porosidade média. Em pavimentos e revestimentos. 

Preparação do suporte: 

- Suporte consistente, limpo e seco. Fissuras e retracções estabilizadas; 

Recomendações: 

- A temperatura de aplicação deve ser entre os 5ºC e os 30ºC 

Dados técnicos (EN 12004) Classificação segundo EN 12004: C1; Peso específico: 1350 kg / m3: 

Cores disponíveis: Branco e cinza; 

Água de amassadura: 30%; 

pH: 12; 

Tempo aberto: 20 m; 

Adesão à tracção inicial: > 0,5 N/mm2; 

Adesão à tracção após imersão em água: > 0,5 N/mm2; Adesão à tracção após acção do calor: > 0,5 N/mm2; Adesão à 

tracção após ciclo gelo/degelo: > 0,5 N/mm2; 

Precauções: 

Utilizar água limpa, isenta de impurezas, preferencialmente da rede pública. Abrir as embalagens no momento da utilização. 

Armazenar em local seco e arejado. Não misturar outras substâncias. 

Higiene e segurança: 

Durante o manuseamento do produto, recomenda-se o uso de mascara anti poeiras e de luvas. Caso ocorra contacto com 

a vista, lavar abundantemente em água corrente. Consultar a ficha de segurança. 

Advertência: 

Os dados aqui publicados, são fruto de experiências em obra e em laboratório. As notas técnicas e todas as outras 

indicações devem considerar-se apenas como puramente indicativas e são fornecidas de modo a contribuírem para um 

correcto e mais apropriado emprego do produto; o utilizador é totalmente responsável em relação à utilização que faça do 

produto. 
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