Silicones, colas
e betumes

Colas

cola branca brik-cen HM100
18.01.008 ***

500gr

5kg

cola contacto lorprene 6211
18.02.010 ***

cola branca brik-cen HM658
18.01.009 ***

20kg

cola branca para madeira, secagem normal. uso geral.

cola contacto lorgel/lorprene 750ml
18.02.005

10kg

20kg

1lt

cola branca para madeira, resistente à humidade (D3).
Transparente ao secar. Ideal para carpintaria de
exteriores, janelas e portas, etc….

cola cianoacrilato gel com ativador B689
18.04.023

5lt

cola de contacto CR, para a colagem de termo laminados
e folheados de madeira, melamina, etc.

cola poliuretano brik-cen B1438
18.04.013

500gr

750ml
200ml

50gr

adesivo de contacto, tipo gel, utilizado na colagem de
diversos materiais, como: madeira e derivados, felpos, termo
laminados ou alumínios. especialmente utilizada em
aplicações verticais.

cola poliuretano D4 PU madeira
18.04.014

super cola/adesivo á base de cianoacrilato de colagem
instantânea, especial madeira e materiais porosos em
geral. para madeira, plásticos, metais, cerâmica, borracha,
vidros, etc

silicone cola e veda MS EXPRESS
18.04.002
Pintável

Superfícies
humidas

280KG*
RESISTENCIA
TRACCIÓN

FLEXIBLE
325%

2
*kg/10 cm
(DIN 53504)

290ml

290ml

adesivo de poliuretano tixotrópico resistente á humidade (D-4).
pode-se aplicar na vertical. não espuma.
união madeira-madeira, madeira com outros materiais,
náutica, carpintaria, aros, móveis.
rápido a secar e de alta qualidade de colagem.

Formación piel 8 min.
Dureza Shore A: 65

vedante adesivo de grande elasticidade e resistência.
ﬁxa em 5 segundos (secagem completa 24/48h).
resistencia à tracção 28kgs/cm2
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cola de poliuretano resistente à humidade (D4).
uniao madeira-madeira, madeira com outros materiais,
carpintaria exterior, entre outros.

silicone cola e veda MS transparente
18.04.002 tra
Pintável

Superfícies
humidas
TRACCIóN

150KG*
RESISTENCIA

FLEXIBLE
300%

Formación piel 15 min.
Dureza Shore A: 40
2
*kg/10 cm
(DIN 53504)

290ml

onde se necessite uma aplicação completamente
transparente. efeito cristal.
especial para resguardos de banho, colagem de
vidros, etc.
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Silicones

silicone brick-cen MS TURBO
18.04.003 ***
Pintável

Superfícies
humidas

400KG*
RESISTENCIA
TRACCIÓN

FLEXIBLE
250%

3

cola e veda brik-cen PM-30 branco
18.04.022 BRA
Pintável

SEG.

20

Superfícies
humidas

MIN

FLEXIBLE

180KG*
RESISTENCIA
TRACCIÓN

80

400%

Formación piel 40 min.
Dureza Shore A: 30
2
*kg/10 cm
(DIN 53504)

290ml

polímero adesivo de nova geração de cura rápida e elástica.
grande resistência à tração e sujeição imediata: 3 segundos.
secagem rápida em 20 minutos, a peça pode ser manipulada.
não descola. facil aplicaçao

silicone brik-cen CS-6 transparente
18.04.015 tra

prego liquido brik-cen S-100
18.04.010
500KG*
RESISTENCIA
TRACCIóN

*kg/10 cm 2
(DIN EN 205)

300ml
300m

290ml

adesivo de montagem de alta viscosidade
de grande aderência inicial
secagem rápida com grande poder de enchimento.
ideal para colocar rodapés ,forros de roupeiros, molduras,
e para a união de materiais como madeiras, cimento,
plásticos, pedra, etc

excelente cola e isolante elastico.
grande resistencia e ﬂexibilidade.
ideal para juntas de construçao, etc.

vedante brick-cen CM-10
18.04.006 ***

silicone neutro brik-cen CS-34
18.04.004 ***
VANTES
ER

Pintável

CONCON
S

ANTI

Superfícies
humidas

MOHO

300ml

300ml

silicone proﬁssional de altas prestações
especial para trabalhos onde se requer uma alta qualidade de
colagem.
ideal para colagem de vidros, aquários, …

vedante de silicone de altas prestações.
ideal para banca de cozinhas, juntas de alumínio,
vidro, metal, pvc, tijoleira, madeira, cimento ,etc…
a cor não sofre alteração nem é afectado por bolores.

300ml

isolante elastico para madeira.
isolante de juntas, rodapés, carpintaria de madeira.
pintavel e envernizavel.
isento de silicones e dissolventes.
*** branco, carvalho, cinza, faia, nogueira, pinho,
sapelly, wengue, ...

espuma poliuretano brik-cen SP-128
18.04.011

espuma poliuretano SP-129 p/maquina
18.04.012

750ml

espuma de poliuretano com aplicação manual.
ﬁxação e enchimento de buracos
isolamento térmico e acústico
adere sobre todo o tipo de materiais.
ideal na carpintaria para ﬁxação dos aros das portas e janelas.

750ml

espuma de poliuretano com aplicação à pistola.
ﬁxação e enchimento de buracos
isolamento térmico e acústico
adere sobre todo o tipo de materiais.
ideal na carpintaria para ﬁxação dos aros das portas e
janelas.
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limpa maquina espuma poliuretano S-131
18.04.020

500ml

dissolvente de limpeza para espuma de poliuretano fresca
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Silicones

bucha quimica TQ-2
18.04.017

cola stik termofusivel
18.02.002

cola e veda soudaﬂex salsichao
18.04.001 branco/cinza

SIN
ESTIREN O

300ml
300m

bucha química de poliéster sem estireno de 2 componentes
de secagem rápida e altas prestações e maior resistência á
tração. ﬁxações químicas de grande resistência.

600ml

cola e veda de poliuretano. selante de poliuretano de
elevada qualidade, mono componente, de alto módulo,
com uma ampla variedade de aplicações de selagem e de
colagem.

à base de EVA (etileno acetato de vinil) e de resina, a
cola pode ser convenientemente aplicada usando uma
pistola de aplicação de cola termofusível. a cola adere a
quente e solidiﬁca em poucos segundos até um minuto,
dependendo da humidade e temperatura.

removedor de silicone PL-25
18.04.019

Comportamento selantes
Silicone
Acética

Silicone
Neutra

Acrilico

Poliuretano

Híbrido y MS

Vidro e materiais cerâmicos
Materiais porosos de construção
Metais
Plásticos

100ml
100m
Pintável
Aplicaçao em húmido/molhado

eliminador de restos de silicone seco.
pronto a usar. fácil aplicaçao.

Elástico
Muito bom

pistola espuma poliuretano P-120
13.10.064

pistola para aplicaçao de espuma de poliuretano

Bom

Regular

Mau

pistola silicone brik-cen P-1441
13.10.062

pistola para aplicaçao em massas e isolantes.
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pistola aplicadora salsichao 600ml
13.10.066

pistola aplicadora salsichao 600ml
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Betumes e bondex

betume madeira
19.02.001 ***

betume K2 + endurecedor
19.04.009 ***

betume ecostuc
19.04.007 ***

120gr

1kg

750ml

5kg

secagem rápida, cerca de 30 minutos.
excelente para reparar e reconstruir falhas pequenas,
rachaduras, nós e as interrupções de madeira e derivados.

betume aquoso, ecológico. secagem rapida.
especialmente desenvolvido para restauração de
móveis e correção de falhas em madeira e derivados.

betume bicomponente de poliéster para madeira à base
de pó. secagem rápida. para uso no interior e exterior.

*** branco, carvalho, castanho, cerejeira, faia, mogno,
nogueira, pinho, preto, wengue, ...

*** branco, carvalho, castanho, cerejeira, faia, freixo,
mogno, nogueira, pinho, preto, wengue, ...

*** carvalho, cerejeira, pinho, preto, ...

betume cera retoque
19.02.004 ***

rotulador retoque lacados
19.06.002 ***

rotulador retoque madeira
19.06.005 ***

cera para rebocar e reparar todos os tipos de madeira. permite
reparos faceis e rapidos de pequenos furos de pregos, golpes,
rachaduras, arranhões, etc...

marcador de retoque para superﬁcies de madeira.
reversivel, seguro e de facil aplicaçao.

marcador de retoque para lacados em madeira.
reversivel, seguro e de facil aplicaçao.

*** branco, carvalho, castanho, cerejeira, faia, mogno,
nogueira, pinho, preto, wengue, ...

*** branco, carvalho, castanho, cerejeira, faia, mogno,
nogueira, pinho, preto, wengue, ...

*** bege, branco, cinza, prata, preto, wengue, ...

xilofene s.o.r.2
18.05.004

bondex acetinado
18.05.001 ***

0.75lt

diluente cel prof
18.05.005

5lt

velatura decorativa mate ou acetinada de base solvente para
madeira. Impregnante, transparente e corado, formulado com
resinas alquidicas e pigmentos transparentes de grande
estabilidade, completados com agentes imunizadores de
superﬁcie.

1lt

5lt

tratamento preventivo e curativo de base solvente.
Inseticida (caruncho antitérmita) e fungicida contra
qualquer tipo de ataque produzido por insetos
xilófagos e térmitas.

1lt

5lt

diluente utilizado para lavagens de equipamentos
utilizados na aplicação de tintas formulado através de
uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos.

*** existe em carvalho, castanho, incolor,
mogno, nogueira, pinho, preto, ...
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