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Sika MaxTack® 

 

Sika MaxTack
®
 

Cola adesiva de base aquosa para colagens imediatas 

Descrição do 
produto 

Sika MaxTack® é uma cola monocomponente à base de resinas copolímeras em 
dispersão aquosa para colagens imediatas e de elevada resistência. Esta cola é 
usada na colagem de materiais de construção, em aplicações no interior e no 
exterior (desde que esteja protegido da intempérie).  

Utilizações � Sika MaxTack® é uma cola especialmente usada na decoração e trabalhos de 
bricolage. 

� Sika MaxTack® é uma cola polivalente de aderência imediata e de elevada 
resistência para a colagem estática sobre numerosos materiais de construção 
porosos tais como: 

 - betão, argamassas de cimento, fibrocimento, madeiras e bases pintadas 
 de elementos decorativos tais como:  
Em paredes: plintos, lambris, quadros em madeira, painéis, perfilados em alumínio 
anodizado, PVC rígido, molduras, painéis em poliestireno, cabides e prateleiras. 
Em tectos: tectos em placas de poliestireno, sancas e molduras em madeira. 

Características/  
Vantagens 

� Fácil aplicação. 
� Aderência imediata, em aprox. 3 segundos. 
� Cola polivalente, sem necessidade de fixação complementar. 
� Utilização no interior em paredes e tectos. 
� Utilização no exterior em paredes protegidas da intempérie. 
� Pintável com revestimentos de base aquosa. 
� Adere sobre uma larga gama de bases. 
� Inodoro. 

Dados do produto  

Aspecto / Cor Aspecto esbranquiçado. 

Fornecimento Cartuchos de 300 ml, em caixas de 12. 

Armazenagem e 
conservação 

O produto conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico, na embalagem 
original não encetada, a temperaturas entre +10 e +25 ºC. Armazenar em local seco 
e ao abrigo da luz solar directa. 

Dados técnicos  

Base química À base de resinas copolímeras em dispersão aquosa. 

Massa volúmica 1,42 kg/dm3 (a +20 ºC). 

Velocidade de 
polimerização 

Aprox. 6 mm/24 horas (+23 ºC / 50% h.r.). 

Viscosidade  Tixotrópico. 

Estabilidade térmica -15 °C a +60 °C  (em ambiente seco). 
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Propriedades físicas / 
Mecânicas 

 

Aderência Boa aderência sobre: 
� Numerosos materiais de construção porosos tais como: betão, argamassas de 

cimento, madeira e peças pintadas endurecidas. 
� Elementos decorativos tais como plintos, lambris, quadros em madeira, painéis, 

perfilados em alumínio anodizado, PVC rígido, molduras, painéis em poliestireno, 
cabides e prateleiras. 

 
Na aplicação sobre outro tipo de bases e pinturas, devem-se realizar ensaios 
prévios. 

Resistência final Após uma total polimerização. 

Alongamento à  
ruptura 

Aprox. 3 Mpa para 1 mm de espessura de cola (7 dias a +23 ºC / 50% h.r. - EN 205, 
sobre carvalho). 

Formação de pele Aprox. 30 minutos (+23 ºC / 50%h.r.). 

Pintura A cola cura em 24 horas a +23 ºC, após a sua cura esta pode ser revestida com 
pinturas de base aquosa de decoração. É necessário efectuar ensaios prévios para 
determinar a sua compatibilidade. 

Informação sobre o 
sistema 

 

Pormenores de aplicação  

Consumo/ Dosagem O cartucho de 300 ml preparado com bico de diâmetro 5 mm permite realizar 15 m 
de cordão. 

Qualidade da base As bases devem estar limpas, coesivas, niveladas, secas, homogéneas, e isentas de 
gorduras, poeiras, partículas não aderentes e poros.  
Pinturas friáveis, leitanças e outras partículas mal aderentes devem ser removidas 
previamente antes da aplicação da cola. 
As pinturas e outros materiais devem ser rígidos, (por exemplo: painéis de partículas 
em madeira, placas de gesso cartonado, etc)., devem estar perfeitamente aderentes 
à base e devem ter resistência ao arrancamento. 
Devem ser respeitadas as boas práticas da construção. 

Preparação da base Bases não porosas: 
O alumínio anodizado deve ser desengordurado com acetona. 
 
Bases porosas: 
- A madeira deve ser previamente preparada por lixagem. 
- O betão e as argamassas devem ser escovadas e lixadas para eliminar possíveis 
leitanças superficiais. 
 
Em qualquer tipo de bases é necessário limpar muito bem a superfície, de forma a 
eliminar partículas soltas e gorduras. 
É preferível a limpeza por aspiração industrial. 
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Condições de aplicação/ 
Limitações 

 

Temperatura da base Mínima: +5 ºC. / Máxima: +35 ºC. 

Humidade relativa do ar 30 % a 85 %. 

Humidade da base A base deve apresentar-se seca. 

Instruções de 
aplicação 

 

Aplicação � Utilizar uma pistola manual, pneumática ou eléctrica da gama SIKA®. 
� Aplicar a cola sobre as bases devidamente preparadas, em cordões verticais de 

5 mm de diâmetro intercalados em alguns centímetros. Pressionar pelo menos 3 
segundos o elemento a colar para ficar assegurada a boa aderência antes que a 
cola forme pele. 

� A espessura da camada de cola pode variar de 1 a 3 mm de acordo com a 
irregularidade da superfície. Para uma aderência imediata, a espessura da cola 
deve ser inferior ou igual a 1mm. 

� Se necessário utilizar bandas adesivas ou elementos de fixação no caso de 
elementos pesados durante as primeiras 48 horas de polimerização. Em caso 
de má colocação das peças, os elementos podem ser facilmente reajustados 
nos 5 minutos seguintes à sua aplicação. 

� Restos de cola fresca não polimerizada devem ser removidos com um pano 
limpo e se necessário lavar com água. 

Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a 
utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente 

Importante � Antes de aplicar cola sobre revestimentos verificar a boa aderência das mesmas 
executando um ensaio de aderência. 

� Deixar endurecer completamente os revestimentos, e estes devem ser 
compatíveis com a cola. Em caso de dúvida fazer um ensaio prévio ou eliminar a 
pintura por lixagem a seco. 

� Para uma colagem óptima, uma das duas superfícies deve ser obrigatoriamente 
porosa ou absorvente. 

� Não curvar os elementos a colar. 
� Em caso de revestimento do Sika MaxTack® a compatibilidade deve ser testada 

para cada tipo de revestimento. 
� Não utilizar sobre bases facilmente oxidáveis tais como: aço, ferro, etc. 
� A aplicação durante mudanças bruscas de temperatura não é recomendada. 
� As condições de serviço devem ser estáveis (humidade, temperatura, carga) e 

não devem ultrapassar a resistência da cola e das bases. 
� Não utilizar sobre PVC flexível, polietileno, polipropileno, teflon, gesso, betão 

celular, aço galvanizado, metais tratados, revestimentos termolacados à base de 
pó, pinturas secas, mármores, pedra natural, bases betuminosas, borracha 
natural, cloroprene, EPDM, materiais de construção que possam segregar óleos, 
plastificantes ou solventes e certos materiais sintéticos plastificados. 

� Não utilizar: 
 - como mástique na colagem de vidros e /ou espelhos. 
 - sobre pavimentos. 
 - em juntas sanitárias, em juntas de engenharia civil ou em juntas imersas 
 em água ou em contacto permanente com elevada humidade. 
 - em colagens estruturais. 
 - em gesso. 
 - em ladrilhos. 
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Cura A colagem óptima após 48 horas a +20 ºC. 

Nota Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios 
laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos 
apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar. 

Risco e Segurança  

Medidas de segurança Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e 
eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de 
Segurança e o rótulo da embalagem 

 "O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de 
responsabilidade civil do fabricante". 

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos 

Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que 

devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as 

recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições 

de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 

aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento 

legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra 

recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins 

pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites 

estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre 

consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que 

será entregue sempre que solicitada. 
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Sika Portugal, SA 
R. de Santarém, 113 
4400-292 V. N. Gaia 
Portugal 

 
 
Tel. +351 22 377 69 00 
Fax +351 22 370 20 12 
www.sika.pt 

 


