
ADESIVOS TARKETT
Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, o que 
torna a aplicação menos agressiva ao ambiente. Confira qual adesivo é indicado para o produto de sua escolha e o rendimento médio de cada um:

APLICAÇÃO DOS ADESIVOS:
1) A partir do eixo traçado, espalhe o adesivo com uma desempenadeira dentada A4. Para o Tackfix®, utilize rolo de espuma;
2) Lembre-se de espalhar o adesivo em áreas pequenas para evitar que seque e não seja mais possível realizar a instalação; 
3) Verifique o tack do adesivo após 15 minutos (tempo de tack do Tackfix® é de pelo menos 40 minutos);
4) Verifique se tem pega. Os dedos ficaram limpos? Se sim, pode iniciar a instalação do piso;
5) Nunca inicie a instalação com o adesivo úmido. Poderão ocorrer bolhas, descolamento e, no caso do Tackfix®, a pega 
definitiva do carpete no contrapiso.
ATENÇÃO: os adesivos Tarkett são testados e não provocam reações químicas que possam danificar os pisos. 
Não utilize adesivos não recomendados pela Tarkett, sob pena da perda da garantia do produto.
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GLOBALFIX® FADECRIL® TACKFIX® WALLFIX® SELANFIX®TRAFFIX®

23kg
9332005

23kg
9331005

20kg
9334015

3,5kg
24125002

4kg
9332004

4kg
9331004

3,5kg
9334014

20kg
24125001

45g
9333006

4kg
9334003

1kg
9332001

*Exceto em áreas de saúde.

Produto Globalfix® Fadecril® Traffix® Tackfix® Selanfix® Wallfix®

Rendimento médio 300g/m2 300g/m2 - 300g/m2 15m lineares
por bisnaga -

Square® ● ●

Ambienta® ●

Essence® 30 ●

Essence® ●

Injoy® ●

Paviflex® Natural ● ●

Desso® ●

Basic® ●

Flourish®* ● ●

Decode®* ● ●

iQ Optima® ●

iQ Surface® ●

iQ Megalit® ●

Eclipse Premium® ●

Plus ●

iQ Toro SC® ● ●

Omnisports® ●

Artwall® ●

Imagine® ● ●

Decorflex® ● ●


