
• Fácil e rápido de aplicar
• Utilização limpa e estética
• Aplicação universal
• Mais de 80 m² de lâmina ou isolamento 

instalados com uma única botija

Um único produto para colar membranas de 
coberturas e painéis de isolamento.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

Cola Universal
RENOLIT DUALFIX



COLAGEM DE PAINÉIS DE ISOLAMENTO 

A cola RENOLIT DUALFIX aplica-se no suporte (ou na barreira 
de vapor) em cordão por meio de acessório especifico. 
Em seguida coloca-se o painel de isolamento e este é 
pressionado sobre os cordões de cola acabada de aplicar.

COLAGEM DA MEMBRANA

A cola é pulverizada sobre o suporte utilizando a pistola aplicadora. 
Em seguida, é preciso desenrolar a membrana e pressionar a cola 
antes da sua secagem.
RENOLIT DUALFIX é compatível com a maioria de membranas 
de coberturas com feltro de poliéster acoplado (RENOLIT 
ALKORPLAN A, RENOLIT ALKORTEC A,  etc.).

RENOLIT DUALFIX
A cola universal

A cola monocomponente, à base de poliuretano especialmente 
desenvolvida para aderir membranas coberturas e painéis 
de isolamento, é utilizada em construções novas e obras de 
reabilitação.

■  Aplicação simples e rápida.

■  A cor azul facilita a inspeção visual da distribuição da

cola no suporte.

■  Aplicação a temperaturas entre +5°C e +35°C.

■  As botijas vazias são recicláveis após o uso (não há
resíduos químicos).

■  Sem dissolventes

■  Instalação sem utilização de chamas, a cola é
aplicada a frio.

■  O sistema de conexão da botija permite alternar
facilmente o trabalho com a pistola e aplicador em 
tarefas de isolamento. Isto facilita a maneira de 
trabalhar já que permite, no decurso da instalação, 
alternar entre a colagem de membranas e a colagem 
de painéis de isolamento.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: É preciso respeitar as instruções de 
instalação do produto RENOLIT DUALFIX quanto ao suporte, a 
utilização, o consumo de cola, etc.


