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OVALIT – COLA PARA 
REVESTIMENTOS DE 
PAREDE 

 Ficha de Dados Técnicos 
 Revisão: 1 
 Edição: 27/10/2015 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

 Secagem rápida 
 Aplicação fácil 
 Aderência inicial excelente 
 Transparente depois de seco 
 Para revestimentos de parede pesados 
 Para revestimentos de parede vinílicos com reverso em tecido 
 Adequado para misturar com Metylan Especial para aumentar a força de colagem 
 Certificado para uso na construção/reparação naval  
 Resistente à humidade (cozinha e casa de banho, não adequado para a zona de duche)  

  
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Cola de alta qualidade, pronta a usar, para a colagem de: 
 

 Papéis de parede leves e pesados (DIN EN 233 e 234),  
 Revestimentos de parede em tecido (DIN EN 233 e 234),  
 Revestimentos em fibra de vidro 
 Revestimentos de parede diversos (largura até 1,40m) com base papel, têxtil ou tecido não-te-

cido 
 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
Preparação de superfície: Antes de aplicar um revestimento de parede em qualquer superfície, deve 

certificar-se de que está em conformidade com as normas locais aplicá-
veis. 

 
O suporte deve estar seco, limpo (por ex. livre de pó, sujidade, gordura, 
cera, etc.), resistente, uniformemente absorvente e liso. Os revestimentos 
de parede e colas antigos devem ser removidos com um removedor de 
papel de parede. Suportes muito porosos devem ser preparados com um 
primário apropriado, concebido para aplicação de revestimentos de pa-
rede. 
 
Deixar secar completamente antes de colocar papéis de parede / revesti-
mentos de parede. 
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Dependendo do revestimento de parede escolhido, poderá ser necessário 
satisfazer requisitos adicionais. 

 
Aplicação (cola na parede): Aplicar a cola na parede, numa largura e meia do material de cada vez, 

com um rolo ou espátula dentada. Colocar imediatamente o revestimento. 
 

Limpar a cola em excesso ou salpicos acidentais com um pano ou esponja 
húmida. 
 
Para evitar efeitos adversos, certifique-se que aplicou uma camada uni-
forme de cola. 
 
Evitar impurezas como sujidade no local da aplicação. 
 
Seguir as instruções do fabricante do revestimento de parede. 

 
Aplicação (cola no reverso do revestimento): 
  

Aplicar a cola uniformemente na parte de trás do revestimento com uma 
trincha. 

 
Limpar a cola em excesso ou salpicos acidentais com um pano ou esponja 
húmida. 
 
Evitar impurezas como sujidade no local de construção. 
 
Seguir as instruções do fabricante do papel de parede. 
 

Diluição: Metylan Ovalit está pronto a usar. Se necessário, pode misturar-se 10 a 
20% de Metylan Especial (cola de papel de parede) para aumentar o 
tempo de trabalho da cola. 

 
Mistura de Metylan Ovalit com outros produtos Metylan: 
 

É permitido e em alguns casos recomendado, misturar a cola Metylan Ova-
lit com a cola em pó Metylan Especial previamente preparada com água, 
numa proporção de 10 - 30% (por exemplo 750g de Metylan Ovalit para 4L 
de Metylan Especial). As vantagens são uma maior resistência à humidade 
e maior força adesiva. 

 
Limpeza das ferramentas:  Com água imediatamente após utilização. 
  
Eliminação do produto: Eliminação de resíduos de acordo com os requisitos das autoridades lo-

cais.  
 

Entregar embalagens para reciclagem apenas quando totalmente vazias. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
Densidade:   1,0g / cm³ 
Temperatura operacional:  Não usar abaixo de 10ºC (temperatura ambiente e da superfície) 
Cor:  Branco, transparente quando seca 
Mistura:   Pronta a usar 
Consistência:  Pastosa 
pH da cola:    Neutro, aprox. 7 



 

Metylan Ovalit Ficha Técnica Página 3 de 3 

Consumo:    Aprox. 200 – 275 g/m² (rolo), 400 g/m² (espátula dentada) 
Cobertura:   Dependente do tipo de revestimento de parede 
Aplicação:   Rolo, trincha ou espátula dentada 
Validade:   Pelo menos 12 meses 
Tempo de trabalho:   20 min dependendo da quantidade, suporte e temperatura 
Armazenamento e transporte: Armazenar bem fechado e em local fresco, proteger do gelo 
Diluição:   Para aumentar o tempo de trabalho, misturar Metylan Especial (até 20%) 
Inflamabilidade:  Testado para construção naval (Alemanha) 
Fiabilidade da colagem: Resiste às influências e tensões normais em interiores 
Embalagens:   Baldes de 5kg 
 
LIMITAÇÕES     
 
Não adequada para a zona do duche ou outros locais com uma exposição elevada ou permanente à água. 
 
SAÚDE E SEGURANÇA 
 
Antes de utilizar o produto, por favor consulte a correspondente Ficha de Segurança do Produto, disponível 
em www.mymsds.henkel.com 
 

CERTIFICADOS 

Certificado para uso na construção/reparação naval (Nº. 118.101). Este produto foi aprovado pela "BG 
Verkehr Dienststelle Schiffsicherheit Hamburg" (Associação de Seguro de Responsabilidade Civil dos Em-
pregadores para Transporte e Trânsito, Divisão de Segurança de Navios, Hamburgo / Alemanha) para 
atender aos requisitos de equipamentos marítimos, módulos B e D. Certificados e declaração de conformi-
dade estão disponíveis sob pedido ou no site: http://www.metylan-pro.de 
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Importante: A presente informação é baseada na nossa experiência prática e em ensaios de laboratório. 
Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que 
ficam fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de efectuar, em cada caso, os ensaios práticos e 
os controlos suficientes para garantir a adequabilidade do produto a cada aplicação concreta. A nossa 
garantia aplica-se unicamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a estritos 
controlos analíticos, não podendo ser exigidas outras responsabilidades. 
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