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COLA E VEDA

É um adesivo extraforte inodoro, com agarre imediato, à base de MS 
Polímeros. Isento de silicone, solventes, ftalatos e isocianatos. Possui 
uma força extrema! Colagem e montagem de vários materiais. Indicado 
para fixação imediata de elementos pesados (máximo 22 Kg/cm2) 
mesmo em superfícies verticais, sem necessidade de apoio/suporte.

Adere em
Tijolo, telhas, metal, PVC, espelhos, pedra, cortiça e aglomerado, placa 
de gesso, madeira, cerâmica, betão, vidro e muito mais...

VANTAGENS:
• Agarre imediato sem necessidade de grampos ou fita adesiva.
• Elevada resistência mecânica.
• Secagem rápida.
• Força extrema de colagem.
• Excelente aderência sem primário, incluindo superfícies húmidas.

MAMUT GLUE
A única cola c/ poder de agarre inicial imediato

HÍBRIDOS

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07915027 290 Branco 12 24
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H505 - SEALʼNʼBOND
É especialmente indicado para colagens no setor da construção. Devido à 
sua formulação especial pode ser utilizado em zonas de processamento ou 
armazenagem  de alimentos. Recomendado como adesivo para interiores.
A exposição aos raios UV pode causar efeitos indesejados. 

VANTAGENS:
• Cola universal transparente.
• Isento de isocianatos ou solventes.
• Sem retração.
• Sem formação de bolhas durante o processo de cura.
• Cura neutra. Praticamente sem odor.
• Boa aderência à generalidade dos materiais, sem necessidade de primário.
• Elevada elasticidade e resistência mecânica.

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07915015 290 Transparente cristal 12 24

H550 é universal e de elevada qualidade com forte poder de colagem. 
Cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar 
interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos 
voláteis (COV). 

VANTAGENS:
• Colagem e selagem universal em interiores e exteriores.
• Em conformidade com a certificação BREEAM.
• Elasticidade permanente.
• Isento de isocianatos, solventes e silicone.
• Sem contração ou formação de bolhas após a cura.
• Resistente aos raios UV, humidade, fungos e condições climáticas.
• Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, 
incluindo superfícies húmidas.
• Cura neutra. Praticamente sem odor.
• Não corrosivo para metais.
• Elevada resistência mecânica.
• Permite a utilização na indústria alimentar (certificação ISEGA).
• Absorve vibrações acústicas e mecânicas.

H550 - SEALʼNʼBOND ALL-IN-ONE
Multiúsos de alta qualidade

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07915013 290 Telha 12 24

COLA E VEDA
HÍBRIDOS
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REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07915003 300 Branco 12 24

MB07915004 300 Cinza 12 24

É um selante de poliuretano de nova geração destinado a todo o tipo de 
colagens e vedações e juntas de dilatação com elevada elasticidade e 
sem retração, resistente aos hidrocarbonetos de acordo com a norma 
DIN 52452-2 Part 2, apto para ser aplicado em:  estações de lavagens, 
bombas de gasolina, autoestradas, parques de estacionamento, etc.
Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas sem provocar o apareci-
mento de bolhas.

VANTAGENS:
• 2 em 1: Para colagens e juntas de dilatação
• Apto para superfícies verticais. Não escorre.
• Não provoca o aparecimento de bolhas, durante o processo de cura.
• Baixíssimo teor de isocianatos (<0,1%).
• Resistente aos hidrocarbunetos, quimicos, acidos, solventes e oleos .
• Maior prazo de validade: 15 meses.
• Admite pintura.

FLEXPRO PU 811
Nova geração 2 em 1

COLA E VEDA
POLIURETANO
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PERFECT SEAL

SANITÁRIO
Silicone neutro premium para selagem de 
juntas em sanitários 

É um silicone neutro  de elevada qualidade para selagem de juntas em 
instalações sanitárias. Cura pela influência da humidade do ar, formando 
uma selagem elástica e duradoura.  

Especialmente desenvolvido como um selante elástico duradouro para 
juntas de instalações sanitárias, tais como casas de banho, cabines de 
duche e aplicações industriais. 

VANTAGENS:
• Cura neutra, sem odor.
• Fungicida. Possui a mais alta classe de resistência aos fungos existente 
no mercado XS1.
• Não contém quaisquer pictogramas de perigo: inofensivo para o utilizador 
(Não contém MEKO)
• Silicone de alta qualidade (BEST)
• Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas.
• Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.
• Não corrosivo para metais.

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07929242 280 Branco 12 24

MB07929241 280 Transparente 12 24

SILICONES

Silicone acético com fungicida, indicado para selagem de juntas em 
instalações sanitárias. Excelente resistência aos fungos e aos raios UV. 
Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem 
flexível e duradoura. A formulação antifungos assegura a manutenção de 
juntas limpas, sem bolor.

Excelente aderência, sem necessidade de primário, à generalidade 
das superfícies tais como: vidro, superfícies vidradas ou esmaltadas, 
cerâmica, painéis em epóxi ou poliéster, poliestireno, PVC, aço inoxidável, 
alumínio anodizado e madeira.

VANTAGENS:
• Fórmulação sanitária/antifungos que evita o escurecimento precoce     
   das juntas.
• Indicado para cozinhas e casas de banho.
• Elevada resistência à humidade.

PERFECT SEAL 

BANHOS & COZINHAS
Silicone acético antifungos para cozinha e wc

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07929251 280 Transparente 12 24

MB07929252 280 Branco 12 24
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SILICONE
ALTAS TEMPERATURAS

Silicone acético para selagem de juntas sujeitas a altas temperaturas. 
Excelente resistência aos raios UV e condições climatéricas. Depois de 
aplicado, o produto cura pelo contacto com a humidade atmosférica, 
formando uma vedação elástica e duradoura tipo borracha.

APLICAÇÕES:
• Indicado para selagem e colagem de portas de fornos, fornos 
industriais, juntas em bombas e motores, juntas em equipamentos de 
aquecimento e diversas aplicações que possam estar sujeitas a alta 
temperatura.
• Gasket Sealant pode ser aplicado, sem necessidade de primário, 
sobre vidro, superfícies vidradas, metais pintados, painéis de epoxy ou 
poliéster e madeira tratada.

LIMITAÇÕES:
Não recomendado para aplicações sobre cimento, mármore, chumbo, 
cobre, aço galvanizado, PE, PP, PMMA, PC, PTFE e superfícies betumi-
nosas. Não admite pintura. Não indicado para aquários. Pode provocar 
manchas em pedra e outras superfícies porosas.

GASKET SEALANT
Silicone resistente a alta temperatura.

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07917025 310 Preto 12 24

FIXAÇÃO
QUÍMICA

Resina química bicomponente, ideal para fixação de cargas médias/altas. 
Indicada para fixação de barras de reforço, estruturas de aço, persianas, 
corrimãos, gradeamentos, etc. Pode ser aplicado sobre alvenaria maciça 
ou oca, pedra natural, cimento e betão armado.

VANTAGENS:
• Resistente à humidade.
• Endurecimento rápido.
• Fácil de aplicar.
• Reutilizável.
• Indicado para interiores e exteriores.

BUCHA QUÍMICA
Ancoragem química á base de poliéster

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07918001 300 Cinza 12 24

https://www.mebra.pt/produtos/colas-e-vedantes/silicones//detalhe/silicone-alta-temp-gasket-preto-310ml
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P300 
FOAM’N’FILL B3 
Espuma de poliuretano manual B3

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07916001 750 Amarelo 12 24

É uma espuma de poliuretano  expansiva para a fixação, preenchimento, 
selagem e isolamento no setor da construção.

Especialmente desenvolvida para a  fixação de aros de portas e janelas, 
painéis e placas de isolamento; preenchimento e selagem de cavidades 
em divisórias e paredes; isolamento térmico e acústico. Preenchimento 
de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos. Isolamento dos 
sistemas de água, ventilação ou aquecimento. Vedação e preenchimento 
de cavidades em coberturas. 

Boa aderência a cimento, tijolo, pedra, argamassas, gesso, cerâmica, 
madeira, metal, EPS, XPS, painéis de poliuretano e PVC.

VANTAGENS:
• Elevada contribuição para a redução do ruído
• Excelentes propriedades em termos de isolamento térmico
• Certificação EC1 Plus e A+

ESPUMAS DE
POLIURETANO

É uma espuma de poliuretano  expansiva para a fixação, preenchimento, 
selagem e isolamento no setor da construção.

Especialmente desenvolvida para a fixação de aros de portas e janelas, 
painéis e placas de isolamento; preenchimento e selagem de cavidades 
em divisórias e paredes; isolamento térmico e acústico. Preenchimento 
de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos. Isolamento 
dos sistemas de água, ventilação ou aquecimento. Vedação e preenchi-
mento de cavidades em coberturas.

Boa aderência a cimento, tijolo, pedra, argamassas, gesso, cerâmica, 
madeira, metal, EPS, XPS, painéis de poliuretano e PVC.

VANTAGENS:
• Elevada contribuição para a redução do ruído
• Excelentes propriedades em termos de isolamento térmico
• Certificação EC1 Plus e A+

P305 
FOAM’N’FILL B3 
Espuma de poliuretano para pistola B3

REFERÊNCIA ML COR QT. MIN. VENDA 5%

MB07916002 750 Amarelo 12 24



16 17

SUPERCOLA

Cola de cianoacrilato de média viscosidade para colagens rápidas e 
com alta resistência.

Características:
• Cola em Segundos!
• Para colagens rápidas.
• Colagens de borracha, vidro, metal e plástico

Aplicações
Indicada para colagem de vários tipos de materiais incluindo plástico, 
borracha, couro, metais, madeira, papel, etc.
Recomendado para a montagem de peças lisas e superfícies planas.

REFERÊNCIA Gr COR QT. MIN. VENDA

MB07915031 20 Transparente 12

ADESIVOS

REFERÊNCIA Gr QT. MIN. VENDA

MB07915032 3 12

Líquido

REFERÊNCIA Gr QT. MIN. VENDA

MB07915033 3 12

Gel

SADER MAXIGLUE

SADER® MAXIGLUE UNIVERSAL é ideal para todos as 
colagens e reparações de pequenos objetos.

Vantagens:
• Colagem instantânea em 15 segundos
• Colagem ultraforte e ultrarresistente
• Fórmula Transparente - Resultado impecável

Cola de cianoacrilato instantânea

http://
https://www.mebra.pt/produtos/detalhe/novo-material-104
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FERRAMENTAS

PISTOLA MK5 C24
Pistola manual para cartuchos

REFERÊNCIA COR QT. MIN. VENDA

MB07920801 Azul 1

FOAM’N’FILL PU-GUN T600
Pistola profissional para espuma PU

REFERÊNCIA COR QT. MIN. VENDA

MB07920802 Preto 1

Pistola profissional giratória. Excelentes performan-
ces de extração. Para aplicação de cartuchos de 
310ml.

Cano duplo em latão. Interior revestido a PTFE.

Desconto Habitual. Preços sem IVA incluído, podem ser alterados sem aviso prévio. Encomendas para o mercado nacional de 
valor inferior a €250,00, acrescem custos de transporte. Os dados fornecidos, como resultado da melhoria contínua e desen-
volvimento dos nossos produtos, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Mantenha-se atualizado, em www.mebra.pt. 
Para mais informações consulte o departamento comercial através do comercial@mebra.pt. CT.04.01.22 - setembro 2022
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