
DIPLAS 
EXTRA FORTE

Cola forte de cimento

• Características e Vantagens

É uma cola de cimento adequada para assentar 
revestimentos frios.
Monocomponente, reduz os seus custos e o 
tempo de execução em vários dias ao assentar 
azulejos, pisos e outros materiais.

• Descrição do Produto

Cola forte de cimento para melhor fixação de 
elementos pesados, mármores, porcelanatos, 
cerâmicas, azulejos e outros revestimentos.

• Utilização

Assentamento de revestimentos (azulejos, 
cerâmicas, pedras naturais, mármore, dentre 
outros) sobre paredes, pisos, piscinas, dentre 
outros. Como adesivo, usado na interface da 
junção de argamassa nova sobre concreto 
velho. Para formar estrias para a ancoragem 
de revestimentos de argamassa sobre pilares, 
cintas de concreto e mantas asfálticas.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

A base suporte deve estar limpa, plana, seca e 
isenta de poeira, não sendo necessário molhá-
la e nem as peças que serão coladas; tais 
como: azulejos, mármores, porcelanatos, etc.

Preparo do produto

Acrescentar água até obter uma firme 
massa cremosa. Deixar repousar 5 minutos. 
Pode ser aplicada por ponto ou em uma 
capa estriada contínua. Para assentar 
azulejos ou semelhante trabalho, usar uma 
desempenadeira de aço dentada. Espalhar 
o produto em panos pequenos, raspar com 
a borda dentada e assentar os azulejos 
ou pisos. Caso o produto comece a secar 
superficialmente, quando aplicado em panos 
maiores, depois de espalhado, “salpicar” água 
sobre as estrias com uma broxa, para reativar 

a massa.

• Consumo e Rendimento

1,5 a 3 kg / m², conforme a espessura 
necessária para corrigir imperfeições dos 
planos das bases.

• Informações Técnicas

Aspecto: pó 
Cor: cinza
Resistência à tração: 3,5 kgf/cm², no 
arrancamento perpendicular.

• Embalagem

Saco 25 kg

• Validade

6 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, remover 
a vítima para local arejado e procurar 
imediatamente assistência médica. Em caso 
de contato com os olhos, lavar com água 
potável em abundância e procurar orientação 
médica. Em caso de eventual irritação da 
pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica e informar sobre o tipo de 
produto.


