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Campo de aplicação: 
Adesivo de poliuretano bicomponente de cor verde para a instalação de relva artificial sobre: 
 

• Fita de poliéster. 
• Suportes absorventes e não absorventes. 
• Suportes drenantes húmidos, ainda que superficialmente secos. 

 
Utilização em exteriores. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte, com capacidade de drenagem, deve ser adequado para a utilização desejada e, além 
disso, deve estar planimétrico e sólido, não possuir fissuras, sujidade ou outras substâncias que 
impeçam a aderência. O suporte e o revestimento deve estar superficialmente secos. 
 
Utilização: 
Deve temperar-se adequadamente a cola WAKOL PU 272 antes de se utilizar. 
O agente endurecedor (componente B), de cor verde, adiciona-se à resina (componente A) e agi-
tam-se conjuntamente através de um misturador provido de agitador, a velocidade lenta (300-600 
rpm) até obter uma consistência e cor uniforme. 
É muito importante que os componentes fiquem bem misturados (consegue-se agitando pelo menos 
durante 3 minutos). Parte da mistura pode ser reintroduzida na embalagem do endurecedor para 
acabar de recolher os restos que possam ter ficado na embalagem. 
Aplique a cola de forma uniforme com uma talocha dentada, evitando acumulações. Coloque o reves-
timento sobre a cola ainda húmida e pressione com força, colocando pesos até que a cola endureça. 
Assegure-se que o reverso do revestimento está suficientemente humectado de cola 
As zonas concluídas não se devem pisar durante as primeiras 4-6 horas. 
Ao final de 24-48 horas após a aplicação da cola, esta alcança a sua máxima força adesiva, podendo 
o pavimento entrar em carga completa. 
Limpe as ferramentas com os panos WAKOL RT 5960 imediatamente após a utilização. Uma vez 
endurecido a cola de relva artificial WAKOL PU 272 apenas se pode eliminar mecanicamente. 
 
Importante: 
Não aplicar o adesivo a uma temperatura de suporte inferior a +15°C ou ambiente inferior a +18°C. 
Por sua vez recomenda-se que a Humidade Relativa no momento da instalação esteja compreendida 
entre 40% e 60%, e nunca seja superior a 75%. Toda a informação indicada nesta ficha técnica 
refere-se a condições de temperatura de aprox. +20°C e 50% de Humidade Relativa. Com tempo 
firo, aqueça o material pelo tempo necessário num local quente, uma vez que, de outro modo, não 
se pode assegurar a correcta miscibilidade. 
 
Asseguramos a elevada e uniforme qualidade dos nossos produtos. Todos os dados estão baseados 
em ensaios e muitos anos de experiência prática e referem-se a condições estandardizadas. A 
grande variedade de materiais utilizados e as diferentes condições de aplicação, que não estão sob 
o nosso controle, descartam qualquer reclamação baseada nesses dados. Devem seguir-se as ins-
truções do fabricante do revestimento e levar-se em consideração os estândares e códigos de boas 
práticas aplicáveis actualmente. Wakol proporcionará assistência técnica com muito gosto em caso 
de necessidade. 
 
A última versão das Fichas Técnicas dos produtos pode encontrar-se em www.wakol.com. 

INTERCOLL PU 272
Adesivo para Relva Artificial 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

1) O consumo depende da estrutura da superfície e da absorção do suporte. 
2) Seleccione o tamanho da talocha com o objectivo de cobrir o reverso do revestimento completamente com a acola.

Edição: Novembro de 2019

Base de matéria prima: Poliuretano.

Proporção de mistura: 10,7 partes em peso do componente A + 1 parte em peso do componente B. 

Tempo de arejamento: Nenhum.

Tempo aberto: Aprox. 90 minutos.

Pot-life: Aprox. 80 minutos.

Tempo de cura: Aprox. 24 horas. 

Temperatura de aplicação: De +10 °C a +35 °C

Produto para limpeza: Panos WAKOL RT 5960 antes que a cola endureça. 

Tempo de armazenamento: 12 meses à temperatura ambiente.

Temperatura de armazenamento: Não sensível às geadas.

GISCODE: Não aplicável.

Aplicação e consumo1):
TKB B32) 850 - 1050 g/m²  
Superfície completa o na zona de união (cobrindo completamente a fita de 
poliéster) 




