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P 685
Cola elástica para pavimentos de madeira maciça e multicamada

ELAST UNIVERSAL

• Adequada para vários tipos de pavimentos
• Ligação forte e duradoura
• Sem necessidade de primário na maioria dos suportes
• Com Tecnologia Flextec™:
- Sem água nem solventes
- Excelente trabalhabilidade
- Fácil remoção de manchas
- Elasticidade duradoura

Thomsit P 685 é uma cola especial de muito baixa emissão,
monocomponente para a colagem de:
• Pavimentos de madeira em geral
• Parquet em mosaico, industrial e lamparquet
• Pavimentos de madeira multicamada
• Soalho maciço, de espessura superior a 16 mm
Thomsit P 685 pode ser usado em:
• Betonilhas de cimento e betão
• Madeira aglomerada (V100) e placas de OSB
• Massas de regularização (p.e. Thomsit DX)
• Pedras naturais, cerâmicos e tijoleira.
A elasticidade da cola reduz a tensão exercida sobre o suporte,
evitando a sua ruptura.
A tecnologia Flextec® permite colagens elásticas e resistentes com
propriedades insonorizantes. Constitui uma alternativa às
convencionais colas de poliuretano por não apresentar qualquer

Campo de Aplicação

perigosidade para o ambiente ou para os aplicadores (isenta de
isocianatos), ser mais facilmente aplicável mesmo a baixas
temperaturas e mais fácil de remover eventuais resíduos das mãos.
Thomsit P 685 responde aos mais altos requisitos para segurança
ocupacional, qualidade do ar interior e compatibilidade
ambiental.

Estes critérios são baseados nas condições atmosféricas normais (23 °C / 50 % humidade relativa). Outras
condições atmosféricas podem acelerar ou atrasar os tempos de secagem.

Aspeto pasta bege
Embalagem balde plástico de 16Kg
Tempo de espera não tem
Tempo de trabalho keine
Offene Zeit aprox. 30 minutos
Suporte de carga após aprox. 24 horas, ou, em

suportes não absorventes, após 
48 horas

Trabalhos de lixagem/tratamento
da superfície

após aprox. 24 horas, ou, em
suportes não absorventes, após 
48 horas

Resistência à temperatura:
Após secagem até +50°C, adequada para

pavimentos com aquecimento
No transporte -20°C a +50°C
No Armazenamento +10°C a +30°C
Redução do impaco sonoro 13 dB ac. com DIN EN ISO 10140
Redução do ruído de impacto nas
divisões

12 dB

Armazenamento 12 meses na embalagem original
de plástico, num local fresco e seco.

Dados Técnicos
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Os suportes devem cumprir com os requisitos da ATV DIN 18 356
"Wood Flooring work", BS CP 8201, 8203, 8204 ou normas
nacionais equivalentes. Em particular, devem estar limpos, sem
defeitos estruturais, firmes, secos e sem substâncias que possam
impedir a aderência.
Raspe completamente e aspire os suportes novos, a fim de
libertá-los de camadas de poeira inibidoras da adesão. Verificar a
necessidade de aplicar primário de isolamento contra a humidade
residual ou devida a ascensão por capilaridade (Thomsit R 755).
Aspire cuidadosamente betonilhas novas de mastique asfáltico
para remover quantidades excessivas de areia de quartzo.
Superfícies lisas e impermeáveis, como cerâmicos ou tijoleira
devem ser limpas com um produto de limpeza intensiva; se
necessário, lixar e aspirar o pavimento. Os suportes antigos e
danificados devem ser nivelados com as massas de regularização
Thomsit numa espessura de pelo menos 2mm.

Preparação do Suporte

Agitar bem a cola e aplicá-la uniformemente no suporte com uma
espátula adequada. Aplicar apenas a quantidade de cola que
possa ser revestida com o pavimento dentro do tempo de
trabalho da cola. Assegure-se que o reverso do pavimento fica
bem humedecido com a cola. Evitar colar os cantos. Na colagem
de madeira, evite colar os cantos e permitir um espaçamento
mínimo de 10 mm a partir das paredes. Remova as cunhas
separadoras das juntas do perímetro imediatamente depois da
instalação. Evite andar na superfície do pavimento nas primeiras
24 horas após a instalação.

Aplicação

• A melhor qualidade do ar interior requer a instalação do
pavimento em conformidade com as normas e condições de
trabalho bem como superfícies, primários e massas de
regularização completamente secas.

• Especialmente pavimentos de madeira multicamada com uma
camada intermédia de MDF/HDF e pavimentos de madeira
maciça sem junta macho-fêmea têm uma maior tendência para
se deformar com as flutuações sazonais da humidade (ex.:
transição do verão/inverno) As colas elásticas não podem
prevenir completamente estes efeitos.

Informação Importante

• Nos casos acima referidos, recomendamos usar Thomsit P 625
para assegurar uma colagem mais resistente às
tensões/deformações.

• Remover qualquer pele que se possa ter formado no produto
(ex. causada por armazenamento indevido), não misturar.

• Evitar que a cola penetre nas juntas do pavimento de madeira,
de modo a evitar qualquer possível interacção com o agente de
selagem posterior.

• Instalar o pavimento com temperaturas do suporte acima de
15°C, temperatura do ar acima de 18°C e humidade relativa
do ar abaixo de 75%.

• Remover imediatamente manchas frescas de cola com álcool
industrial.

• Limpar as ferramentas com álcool industrial imediatamente
após o uso.

• Fechar bem os baldes abertos e usá-los o mais rapidamente
possível.

• O tempo de endurecimento da cola pode variar com a
temperatura e humidade relativa. É mais curto com
temperaturas mais elevadas e maior humidade, mas mais longo
com temperaturas mais baixas e menor humidade.

Thomsit P 685 é livre de solventes e, constitui uma alternativa
adequada aos produtos que contêm solventes. É libertado
metanol durante o processo de cura. Assegurar que existe
ventilação suficiente durante o processo de aplicação e secagem.
O risco a médio e longo prazo de libertação de concentrações
apreciáveis de compostos orgânicos voláteis (COV’s) no ar é
insignificante.
Comer, beber e fumar deve ser evitado durante o trabalho com
este produto. Usar luvas de proteção e vestuário de proteção
durante o trabalho.
Em caso de contato com os olhos ou a pele, lavar imediatamente
com água em abundância. Em caso de contato com os olhos ou a
pele, consultar também um médico.
Manter fora do alcance das crianças. Para mais informações
consultar a ficha de segurança disponível em:
www.thomsit.com
GISCODE RS 10 polímeros de silano modificado contém 

   metoxi-silano
EMICODE EC 1PLUSR baixa emissão de acordo com o GEV

Segurança do Produto
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Por favor consulte as informações sobre:
• Instalação, limpeza e tratamento junto dos fornecedores de
pavimentos.

• Normas nacionais e regras de aplicação de pavimentos.

Informação Técnica

Não permitir que o produto chegue à canalização ou à água. Não
permitir a penetração no chão / solo. Apenas reciclar embalagens
totalmente vazias. Descarte os resíduos do produto endurecido
como resíduos industriais semelhantes aos resíduos domésticos ou
no recipiente para resíduos de fins comerciais / construção.
Descarte os resíduos do produto não endurecido como detritos
domésticos perigosos.
Número de código de Resíduos Europeu (EWC):
08 04 10

Conselhos de Colocação de Resíduos 

Pavimentos de madeira, parquet industrial, parquet em mosaico:
Espátula B 3 aprox. 850 g/m2 cobertura/balde: 19 m2

Lamparquet, pavimentos de madeira multicamada / préacabado
até 1200 mm comprimento:

Espátula B 11 aprox. 1050 g/m2 cobertura/balde: 15 m2

Formatos maiores, ex. soalho em madeira maciça ou pavimento
de madeira pré-acabado:

Espátula B 15 aprox. 1150 g/m2 cobertura/balde: 14 m2

Consumo

As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como
 orientação geral e são baseadas no nosso conhecimento e
 experiência. Considerando as diferentes condições de trabalho e a
 diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a
ensaios prévios. Não podemos aceitar  responsabilidade ou obrigação
em relação às indicações genéricas deste  boletim. Em caso de dúvida,
deverão consultar os nossos Serviços de  Assistência Técnica.

Quality for Professionals

BASF Portuguesa S.A.
Rúa 25 de Abril 1, 2685-368 Prior Velho,
tel. +351 21 949 99 31
customer-service-ebe@basf.com

thomsit-info@basf.com


