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Para melhores resultados de colagem, recomendamos que o conteúdo de umidade da 
madeira esteja entre 6-8% e que a umidade relativa do ar esteja entre 40-50%. A cola 
Titebond Poliuretano cura por umidade, portanto, se os substratos a serem colados 
estiverem muito secos, recomenda-se umedecer levemente um dos lados a serem colados.

Para evitar “juntas em degrau", é importante assegurar que a umidade da madeira esteja 
uniforme. A diferença de umidade entre uma régua e outra não deve ser maior que 1%. 
Isto pode ser conseguido permitindo que a madeira aclimatize por cerca de 7 a 14 dias 
dentro da fábrica. 

Ao trabalhar com madeiras que são oleosas ou ricas em ácido tânico, que costumam 
contaminar as superfícies a serem coladas, recomenda-se, antes de colar, limpar as 
superfícies passando um pano umedecido com acetona, ou lixar levemente a madeira 
utilizando uma lixa de grão entre 60 a 80. 

Cuidados adicionais devem ser tomados para garantir um contato uniforme entre as
réguas. As superfícies a serem coladas devem estar no esquadro, sem ondulações de
facas da plaina ou marcas de serras e livres de fibras soltas. Isto possibilitará obter uma 
linha de cola fina, que será mais resistente que uma linha de cola grossa. As superfícies 
também não podem estar polidas/lustras, pois isto dificultaria a penetração do adesivo na 
madeira, ocasionando uma colagem fraca. Para garantir bons resultados da colagem, 
recomenda-se ainda que as madeiras sejam coladas dentro de 24 horas após aplainadas 
ou preparadas para serem coladas.

Pressão apropriada é essencial para uma colagem bem sucedida. Recomendamos as 
seguintes pressões:  
Lâmina: 100-125 psi (7-8,8 kg /cm”)
Madeira de baixa densidade: 100-150 psi (7-10,5 kg /cm”)
Madeira de média densidade: 125-175 psi (8,8-12,3 kg /cm”)
Madeira de alta densidade: 175-250 psi (12,3-17,6 kg /cm”)
 

O tempo de prensagem e cura total do adesivo dependerão de alguns fatores, como 
espécie/densidade da madeira, conteúdo de umidade, condições ambientais, preparação 
da madeira e adesivo utilizado. Para a maioria das nossas colas para madeira, 
recomendamos tempo de prensa de 30 a 60 minutos.  Juntas sob estresse, como 
laminações curvas, devem ser prensadas por 24 horas. Não submeta a junta a estresse até 
que esteja totalmente curada – no mínimo 24 horas. Para a cola Titebond Poliuretano 
recomendamos no mínimo 45 minutos de tempo de prensa. A cura completa do adesivo 
ocorrerá dentro de 6 horas. Entretanto, em virtude dos fatores já mencionados acima, que 
podem afetar o tempo de prensa e a cura da cola, é recomendado ao cliente sempre fazer 
testes em seu processo de colagem para determinar o tempo ideal de prensagem. 

Além de observar a pressão recomendada, é importante assegurar que a pressão seja 
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Colas para Madeira
Guia Técnico de

Produto e Aplicação

Adesivo espremido para fora da junta
Adesivo espremido para fora da junta devido à pressão aplicada aos substratos.

ANSI / HPVA
Instituto Norte-Americano de Normatização / Associação de Compensados e Lâminas de 
Madeiras Duras
 
Cola de Acetato de Polivinila (PVA)
Qualquer cola composta principalmente de polímero de acetato de polivinila. Esta categoria 
inclui as mais tradicionais colas brancas e as mais avançadas colas amarelas de resina 
alifática. Embora as colas de PVA possam variar em resistência, flexibilidade, resistência à 
água e propriedades de lixação, elas oferecem bom desempenho, limpeza com água e são 
atóxicas. Sendo que as colas PVA tendem a se deformar, ou lentamente esticar sob carga 
por longos períodos, elas não são recomendadas para aplicações estruturais.

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)
Um composto de carbono que participa das reações fotoquímicas atmosféricas. O VOC é 
um número medido ou calculado que reflete a quantidade de material orgânico volátil que é 
liberado de um produto à medida que seca.

Craquelê
Um acabamento que cria um efeito envelhecido ou aparência “antique” em substratos de 
madeira.

Estabilidade Congelar/Descongelar
É a capacidade de um produto de se manter apropriado para uso após ter congelado e 
descongelado. Algumas colas para madeira ficarão com aparência de queijo cottage após 
congelarem. Se isto ocorrer, agite/misture bem a cola para que retorne à sua forma original.

Junta em Degrau
Uma junta em que há uma pequena mudança na altura das peças de madeira adjacentes, 
causada por mudanças no conteúdo de umidade.

Junta Rebaixada
Uma junta em que a madeira na área da junta está mais baixa que em seu entorno. Isso é 
causado pela usinagem da peça antes que a água da cola tenha evaporado completamente. 

Pega Inicial
Propriedade de uma cola de desenvolver uma adesão de resistência mensurável 
imediatamente após o adesivo e os substratos serem unidos em baixa pressão.

Resistência da Colagem
A unidade de carga aplicada em tração, compressão, flexão, despelamento, impacto,
clivagem ou cisalhamento que é necessária para romper uma união com adesivo, com falha 
ocorrendo no ou próximo ao plano da colagem. Tipicamente indicado em libras por 
polegada quadrada (psi).

“Starved Joint”
Uma junta em que não há cola suficiente para desenvolver uma boa colagem.

Substrato Poroso
Um substrato que é permeável ao ar, à água, etc.

Temperatura de Calcinação (Temperatura mínima de uso do adesivo)
Quando o adesivo seca, a perda de água reúne as partículas de adesivo com força suficiente 
para formar um filme contínuo. Se a temperatura estiver abaixo de um ponto crítico, a 
evaporação da água não é suficiente para unir as partículas de adesivo, deixando-as na
junta. O filme seco de adesivo na junta parecerá mais branco que o normal. Isto é conhecido 
como “calcinação” e a temperatura crítica é a “temperatura de calcinação”. Quando ocorre 
calcinação, a junta colada perde resistência, podendo resultar em falha na junta.

Tempo de Montagem em Aberto
Período de tempo entre a aplicação inicial da cola e a união dos substrato.

Tempo de Montagem Fechado
O período de tempo entre a colocação das superfícies a serem coladas em contato e a 
prensagem. Este tempo permite mover as peças para sua posição final.

Tempo de Montagem Total
Período de tempo entre a aplicação inicial de cola e o início da prensagem.

Tempo de Prensagem
Período de tempo em que os substratos sendo colados necessitam ficar prensados.

Validade
Período de tempo em que um adesivo em embalagem fechada pode ser armazenado em 
condições específicas de temperatura e permanecer próprio para uso.

Velocidade de Secagem
A velocidade na qual um adesivo pode desenvolver resistência.
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Para melhores resultados de colagem, recomendamos que o conteúdo de umidade da 
madeira esteja entre 6-8% e que a umidade relativa do ar esteja entre 40-50%. A cola 
Titebond Poliuretano cura por umidade, portanto, se os substratos a serem colados 
estiverem muito secos, recomenda-se umedecer levemente um dos lados a serem colados.

Para evitar “juntas em degrau", é importante assegurar que a umidade da madeira esteja 
uniforme. A diferença de umidade entre uma régua e outra não deve ser maior que 1%. 
Isto pode ser conseguido permitindo que a madeira aclimatize por cerca de 7 a 14 dias 
dentro da fábrica. 

Ao trabalhar com madeiras que são oleosas ou ricas em ácido tânico, que costumam 
contaminar as superfícies a serem coladas, recomenda-se, antes de colar, limpar as 
superfícies passando um pano umedecido com acetona, ou lixar levemente a madeira 
utilizando uma lixa de grão entre 60 a 80. 

Cuidados adicionais devem ser tomados para garantir um contato uniforme entre as
réguas. As superfícies a serem coladas devem estar no esquadro, sem ondulações de
facas da plaina ou marcas de serras e livres de fibras soltas. Isto possibilitará obter uma 
linha de cola fina, que será mais resistente que uma linha de cola grossa. As superfícies 
também não podem estar polidas/lustras, pois isto dificultaria a penetração do adesivo na 
madeira, ocasionando uma colagem fraca. Para garantir bons resultados da colagem, 
recomenda-se ainda que as madeiras sejam coladas dentro de 24 horas após aplainadas 
ou preparadas para serem coladas.

Pressão apropriada é essencial para uma colagem bem sucedida. Recomendamos as 
seguintes pressões:  
Lâmina: 100-125 psi (7-8,8 kg /cm2)
Madeira de baixa densidade: 100-150 psi (7-10,5 kg /cm2)
Madeira de média densidade: 125-175 psi (8,8-12,3 kg /cm2)
Madeira de alta densidade: 175-250 psi (12,3-17,6 kg /cm2)
 

O tempo de prensagem e cura total do adesivo dependerão de alguns fatores, como 
espécie/densidade da madeira, conteúdo de umidade, condições ambientais, preparação 
da madeira e adesivo utilizado. Para a maioria das nossas colas para madeira, 
recomendamos tempo de prensa de 30 a 60 minutos.  Juntas sob estresse, como 
laminações curvas, devem ser prensadas por 24 horas. Não submeta a junta a estresse até 
que esteja totalmente curada – no mínimo 24 horas. Para a cola Titebond Poliuretano 
recomendamos no mínimo 45 minutos de tempo de prensa. A cura completa do adesivo 
ocorrerá dentro de 6 horas. Entretanto, em virtude dos fatores já mencionados acima, que 
podem afetar o tempo de prensa e a cura da cola, é recomendado ao cliente sempre fazer 
testes em seu processo de colagem para determinar o tempo ideal de prensagem. 

Além de observar a pressão recomendada, é importante assegurar que a pressão seja 

www.titebond.com

Colas para Madeira
Guia Técnico de

Produto e Aplicação

FF683 LB12

 P

RO
FESSIONAL

 P

RO
FESSIONAL 

Importador/Distribuidor Autorizado:

Tino J.

Adesivo espremido para fora da junta
Adesivo espremido para fora da junta devido à pressão aplicada aos substratos.

ANSI / HPVA
Instituto Norte-Americano de Normatização / Associação de Compensados e Lâminas de 
Madeiras Duras
 
Cola de Acetato de Polivinila (PVA)
Qualquer cola composta principalmente de polímero de acetato de polivinila. Esta categoria 
inclui as mais tradicionais colas brancas e as mais avançadas colas amarelas de resina 
alifática. Embora as colas de PVA possam variar em resistência, flexibilidade, resistência à 
água e propriedades de lixação, elas oferecem bom desempenho, limpeza com água e são 
atóxicas. Sendo que as colas PVA tendem a se deformar, ou lentamente esticar sob carga 
por longos períodos, elas não são recomendadas para aplicações estruturais.

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)
Um composto de carbono que participa das reações fotoquímicas atmosféricas. O VOC é 
um número medido ou calculado que reflete a quantidade de material orgânico volátil que é 
liberado de um produto à medida que seca.

Craquelê
Um acabamento que cria um efeito envelhecido ou aparência “antique” em substratos de 
madeira.

Estabilidade Congelar/Descongelar
É a capacidade de um produto de se manter apropriado para uso após ter congelado e 
descongelado. Algumas colas para madeira ficarão com aparência de queijo cottage após 
congelarem. Se isto ocorrer, agite/misture bem a cola para que retorne à sua forma original.

Junta em Degrau
Uma junta em que há uma pequena mudança na altura das peças de madeira adjacentes, 
causada por mudanças no conteúdo de umidade.

Junta Rebaixada
Uma junta em que a madeira na área da junta está mais baixa que em seu entorno. Isso é 
causado pela usinagem da peça antes que a água da cola tenha evaporado completamente. 

Pega Inicial
Propriedade de uma cola de desenvolver uma adesão de resistência mensurável 
imediatamente após o adesivo e os substratos serem unidos em baixa pressão.

Resistência da Colagem
A unidade de carga aplicada em tração, compressão, flexão, despelamento, impacto,
clivagem ou cisalhamento que é necessária para romper uma união com adesivo, com falha 
ocorrendo no ou próximo ao plano da colagem. Tipicamente indicado em libras por 
polegada quadrada (psi).

“Starved Joint”
Uma junta em que não há cola suficiente para desenvolver uma boa colagem.

Substrato Poroso
Um substrato que é permeável ao ar, à água, etc.

Temperatura de Calcinação (Temperatura mínima de uso do adesivo)
Quando o adesivo seca, a perda de água reúne as partículas de adesivo com força suficiente 
para formar um filme contínuo. Se a temperatura estiver abaixo de um ponto crítico, a 
evaporação da água não é suficiente para unir as partículas de adesivo, deixando-as na
junta. O filme seco de adesivo na junta parecerá mais branco que o normal. Isto é conhecido 
como “calcinação” e a temperatura crítica é a “temperatura de calcinação”. Quando ocorre 
calcinação, a junta colada perde resistência, podendo resultar em falha na junta.

Tempo de Montagem em Aberto
Período de tempo entre a aplicação inicial da cola e a união dos substrato.

Tempo de Montagem Fechado
O período de tempo entre a colocação das superfícies a serem coladas em contato e a 
prensagem. Este tempo permite mover as peças para sua posição final.

Tempo de Montagem Total
Período de tempo entre a aplicação inicial de cola e o início da prensagem.

Tempo de Prensagem
Período de tempo em que os substratos sendo colados necessitam ficar prensados.

Validade
Período de tempo em que um adesivo em embalagem fechada pode ser armazenado em 
condições específicas de temperatura e permanecer próprio para uso.

Velocidade de Secagem
A velocidade na qual um adesivo pode desenvolver resistência.

Tecnologia proprietária avançada que oferece o melhor desempenho possível entre as colas 
para madeira. Sua fórmula à prova d’água passa na especificação ANSI/HPVA Tipo I de 
resistência à água e oferece superior resistência de colagem, tempo de montagem mais 
longo e menor temperatura mínima de uso. A melhor opção para colagem de madeira, 
MDF, lâminas de madeira, substratos de madeira em geral, bem como montagem de 
móveis. Titebond III é atóxica, livre de solventes e pode ser limpa com água – mais segura 
de utilizar que as colas para madeira tradicionais à prova d’água. Propicia forte pega inicial, 
é facilmente lixada, sem amolecer, e é aprovada para contato indireto com alimentos
(tábuas de corte). O melhor em colas para madeira, ideal para aplicações de uso interior e 
exterior.

A primeira cola para madeira pronta para uso entre as marcas líderes a passar na 
especificação ANSI/HPVA Tipo II de resistência à água. É uma ótima opção para colagem de 
madeira e lâminas de madeira pelos processos de colagem a frio, a quente e alta 
frequência. Ideal para todos os projetos de madeira de uso interno e externo onde há 
necessidade de alta resistência à umidade, como em móveis de uso externo, portas e 
esquadrias de madeira. Titebond II Premium oferece forte pega inicial, excelente resistência 
de colagem, secagem rápida e excelentes propriedades de lixação. É aprovada pelo FDA 
norte-americano para contato indireto com alimentos (tábuas de corte). É atóxica, livre de 
solventes e pode ser limpa com água. Essa fórmula também está disponível como Titebond 
II Dark, uma versão pigmentada para uso com madeiras mais escuras.

Qual a diferença entre as normas de resistência à água ANSI/HPVA Tipo I e 
Tipo II?
Ambos os testes são conduzidos usando lâminas de bétula de 152,4 mm x 152,4 mm 
coladas entre si para formar um laminado de três camadas. O teste Tipo I é claramente 
mais rigoroso que o Tipo II, e consiste em ferver as amostras coladas e testá-las enquanto 
ainda úmidas. 

O teste Tipo I consiste em cortar o laminado de 152,4 mm x 152,4 mm em amostras de 
25,4 mm x 76,2 mm, fervê-las em água por 4 horas e então colocar as amostras em forno 
a 63°C por 20 horas. Depois disso, as amostras são fervidas novamente por 4 horas e 
imediatamente resfriadas em água corrente. É então realizado teste de cisalhamento 
enquanto as amostras ainda estão úmidas, e as linhas de cola devem atingir certas 
exigências de resistência e falha na madeira para passar na especificação Tipo I. 

O teste Tipo II consiste em cortar o laminado de 152,4 mm x 152,4 mm em amostras de 
50,8 mm x 127 mm, fazer imersão por 4 horas, depois colocar as amostras em forno a 
49°C por 19 horas. Essa sequência é repetida em um total de três ciclos, e não pode haver 
aberturas nas linhas de cola para passar no teste Tipo II.
  
As colas Titebond são seguras de usar?
Sim. As colas para madeira Titebond são atóxicas, livres de solventes e não produzem 
vapores nocivos. As colas Titebond III Ultimate e Titebond II Premium  são aprovadas para 
contato indireto com alimentos, como em tábuas de corte. Recomendamos o uso de luvas 
quando estiver utilizando a cola Titebond Poliuretano, pois o produto mancha a pele e o 
contato repetido ao produto sem o uso de luvas aumenta a exposição, podendo causar 
irritação ou sensibilização a esse tipo de produto. 

Como faço para limpar cola úmida ou remover cola seca?
Para a maioria de nossas colas para madeira, normalmente é melhor usar um pano úmido 
para remover o excesso de cola antes que a mesma seque. Depois que a cola estiver seca, 
somente raspando ou lixando. Enquanto ainda úmida, a cola Titebond Poliuretano pode ser 
removida com acetona, mas é muito mais prático raspar quando estiver seca.

É possível tingir as colas Titebond para madeira com uma cor diferente?
Sim. É possível alterar a cor da maioria das colas para madeira Titebond, adicionando 
corantes à base de anilina ou concentrados à base d’água. Contate o serviço técnico da
Franklin ou o seu representante para mais informações.

As colas Titebond para madeira podem ser utilizadas após terem congelado?
Sim. Embora seja recomendado evitar o congelamento, testes exaustivos indicam que as 
colas podem ser congeladas e descongeladas até cinco vezes sem comprometer o seu 
desempenho. Caso a sua cola tenha congelado, aclimate-a em temperatura ambiente e 
agite bem até que retorne à sua forma original.

Qual é a  validade das colas Titebond para madeira?
Consulte a tabela abaixo. Embora algumas das nossas colas durem mais de dois anos,
utilizar cola mais nova propicia melhores resultados. Se a cola tiver engrossado, 
recomenda-se agitá-la para que retorne à sua forma original. Para determinar a data de 
fabricação, verifique o número do lote localizado no frasco da cola.

Como eu leio o número do lote?
Nosso sistema atual de numeração de lote é um código de 10 dígitos. O formato é: 
aammddlot #. O primeiro "a" significa fabricado nos EUA, o segundo "a" é o último dígito do 
ano de fabricação. Os dígitos "mm" representam o mês e os "dd" representam o dia do 
mês. Os quatro últimos dígitos representam o número do lote utilizado para fins de 
controle de qualidade. Por exemplo, um produto com código de lote A104270023 foi 
fabricado em 27/04/2011.

O que devo fazer se o bico do tubo de cola entupir? 
Remova a tampa do tubo de cola e puxe o bico transparente até que se desprenda. Limpe o 
bico transparente e a tampa colorida usando água morna. Uma vez limpos, encaixe o bico 
transparente de volta na base colorida e recoloque no tubo de cola, apertando bem.

As colas Titebond para madeira podem ser diluídas?
Sim. A maioria das nossas colas para madeira pode ser diluída adicionando até 5% de 
água por peso ou volume. Adicionar mais que 5% de água poderia afetar negativamente a
resistência da colagem. As colas Titebond Poliuretano e Titebond Liquid Hide Glue podem 
ser amolecidas aquecendo com cuidado os tubos de cola bem fechados, em banho-maria.

Como posso obter a ficha de segurança das colas Titebond?
Visite o site www.titebond.com ou contate o representante ou distribuidor. 

Desenvolvido para projetos domésticos, de artesanato e colagem de madeira em geral. 
Titebond Translúcido fornece uma linha de cola praticamente invisível e uma união mais 
forte do que a própria madeira. Oferece forte pega inicial e secagem rápida, que contribui 
para reduzir o tempo de prensagem. Quando seca, esta cola para madeira é facilmente 
lixada e não é afetada por acabamentos. É fácil de usar, é atóxica e pode ser limpa com 
água. Foi formulada especificamente para colagem de madeira, aglomerado, MDF, entre 
outros materiais porosos.

É a cola mais grossa e com secagem mais rápida disponivel para ser utilizada com 
materiais porosos e semiporosos. Seu filme seco é transparente, e é ideal para colagem de 
topo de sancas e molduras, incluindo apliques e molduras de móveis, filetes de cadeiras, 
rodapés e guarnições de janelas, entre outras aplicações que requeiram uma cola com 
resistência profissional que não escorra. Titebond No-Run, No-Drip proporciona forte pega 
inicial e secagem rápida, mas permite o realinhamento das peças sendo coladas para 
assegurar o adequado posicionamento. Desenvolve uma colagem mais forte do que a 
própria madeira, oferece excelentes propriedades de lixação e não é afetada por 
acabamentos. É livre de solventes, atóxica e pode ser limpa com água.

Primeira cola animal (hide glue) a ser oferecida em forma líquida, pronta para uso, para 
colagem de madeira. Não requer mistura ou aquecimento. Utilizada por profissionais, 
artesãos e luthiers que muitas vezes necessitam de um adesivo que permita longo tempo 
de montagem e resistência superior. Oferece superior resistência à deformação e não é 
afetada por acabamentos à base de solvente. Sua sensibilidade à umidade permite que os 
componentes sejam facilmente desmontados, um benefício crítico na restauração de 
móveis antigos ou reparo de instrumentos musicais. Também é utilizada para colagem de móveis 
de vime e para fazer acabamentos especiais, como craquelê e aparência lascada em vidro.

www.titebond.com

Perguntas e Respostas

Titebond III Ultimate

Titebond II Premium

Titebond Original

Titebond II Dark

4,000 psi

3,750 psi

3,650 psi

3,750 psi

8°C

13°C

10°C

13°C

2 anos

2 anos

2 anos

2 anos

Polímero Proprietário 

PVA Cross-linking 

Resina Alifática

+ Maple com Maple (ASTM D-905) Resistência de colagem a 21°C     $ Água enquanto úmida, lixação quando seca.    @ Água enquanto úmida ou seca.
# Acetona quando úmida, lixação ou raspagem quando seca. 

10/15 minutos

5/10 minutos

5/10 minutos

5/10 minutos

Marrom claro

Amarelo

Amarelo

Marrom

5.6 g/L

5.5 g/L

10.7 g/L

5.5 g/L

Titebond Poliuretano 3,510 psi -7°C 1 anoPoliuretano 25 minutos totalCastanho   0 g/L#

$

$

$

$

Titebond Liquid Hide 3,590 psi 4°C 1 anoEmulsão de Proteína Natural   10/20 minutosÂmbar
transparente  0 g/L@

Titebond No-Run, No-Drip 3,000 psi 13°C 2 anosPVA Tixotrópico 5 minutosTransparente 9.8 g/L$

PRODUTOS TIPO RESISTÊNCIA +
TEMP. MÍN

DE USO

TEMPO DE
MONTAGEM

ABERTO/FECHADO
VALIDADE FILME SECO LIMPEZA VOC

Titebond Translucent 3,550 psi 10°C 2 anosPVA 5/10 minutosTranslúcido 10.7 g/L$

É a cola padrão da indústria para trabalhos com madeira. Essa cola de resina alifática 
original tem sido usada por marceneiros profissionais, indústrias de móveis e profissionais 
da madeira há mais de 50 anos em diversos países. Oferece forte pega inicial e secagem 
rápida, permitindo reduzir o tempo de prensagem. Desenvolve uma colagem mais forte do 
que a própria madeira, tem excelentes propriedades de lixação e não é afetada por 
acabamentos. Oferece superior resistência ao calor e a solventes. Titebond Original é ideal 
para colagem de madeira de baixa, média e alta densidade, MDF, chapas duras, 
aglomerado, couro, tecido e a maioria dos materiais porosos. É recomendada também para 
montagem de móveis, e amplamente utilizada por luthiers na fabricação de instrumentos 
musicais. Titebond Original é fácil de utilizar, é atóxica, livre de solventes, e pode ser limpa 
com água.

Titebond® III Ultimate

Titebond® II Premium

Titebond® Quick&Thick

Titebond® Liquid Hide

Titebond® Original

PVA Cross-linking

Titebond® Translúcido

Titebond® II Dark Wood
A cola para madeira Titebond II Dark Wood é especificamente formulada para madeiras 
mais escuras. É uma versão de Titebond II Premium pigmentada de castanho escuro 
que combina melhor com algumas espécies de madeiras selecionadas. Fornece 
aderência inicial forte e rápida velocidade de fixação que reduz o tempo de colagem. 
Titebond II Dark Wood desenvolve uma união mais forte
do que a própria madeira, oferece excelentes propriedades mecânicas não afetados 
pelos acabamentos e é fácil de lixar. Oferece excelente resistência a calor, solventes e 
bolor. É ideal para madeiras duras e madeiras macias, bem como a maioria dos outros 
materiais porosos. A cola para madeira Titebond II Dark Wood é fácil de usar, não tóxica, 
sem solventes e limpa-se com água.




