
Lorgel: Cola de contacto em gel, aplicável por espátula, apresentando uma boa 
resistência à temperatura. Particularmente adaptada à colagem de 
estratificados, madeiras e derivados, felpos, borrachas, esponjas flexíveis e 
rígidas, alumínio, aço, certas matérias termoplásticas ou Termo endurecidas  
rígidas, etc. 
 
Lorprene 6211: Cola de contacto para colagem de termo laminados e folheados 
de madeira a aglomerado de madeira, madeira, chapas de ferro ou de metal, etc. 
 
Lorvinil 6254 – Alto teor de sólidos, adequado às altas cedências de linhas 
automáticas e dos processos de “ Post – Forming “ 
 
Lorvinil 6370 – Colagem de PVC a aglomerado de madeira ou MDF 
 
Lorvinil 6380 – Cola Pistolável de 2 componentes (3 a5% de LORDUR  6040)  
usada para colagem de PVC a MDF ou aglomerado de madeira em prensas  a 
quente de membrana ou vacuo. 
 
Lorvinil 6846 – Colagem de cavilhas em mobiliário  montado 
 
Lorvinil 6850 ou 6842: Aplicação geral em marcenaria, montagens diversas. Filme 
transparente. Aconselhada para colagens em prensas de pratos quentes. 
 
Lorvinil 6880 – Cola mono componente. Resistente à água (D3: EN 204 ) 
 
Lorvinil 6801 – Indicada para colagem de madeiras à chapa metálica 
  
Lorvinil 6745 – Indicada para madeiras envernizadas 
 
Lorvinil 6590 – Cola recomendada para junção de folhas de madeira 
 



Lorflex 6420: Cola de contacto de elevado rendimento. Pistolável. 
Indicada para colagens  rápidas de espumas entre si, ou sobre 
tecidos, madeiras, cartão, etc. 
 
Lorprene  6440 – Cola contacto usada para espumas  e cortiça entre 
si ou sobre tecidos , madeiras, cartão, etc. 

Lorvinil 6525: Colagem de diferentes tipos de folhas de madeira na 
fabricação de painéis  planos e almofadas. 
 
Lorterm 6666: Termofúsivel  - Hot-melt especialmente desenvolvida 
para montagens de orlas em PVC, melaminas, laminados, poliéster 
e folha de madeira na generalidade. 
 
Lorterm 6667: Termofúsivel - Especialmente desenvolvida para 
colagem de orlas de folha de madeira e orlas de madeira maciça. 
Utilização em orladoras automáticas com amplo campo de 
aplicação, em matérias como poliéster, PVC, papel  impregnado de 
resina e fenólicos. 



Para aplicação em outras industrias visite o site do fabricante: 
www.lorcol.com 


