ADITIVO DE ADERÊNCIA PU ADITOR

Aditivo de aderência para
adicionar a produtos
impermeabilizantes de base
poliuretano.
Campos de aplicação
O produto funciona como ligante entre
o impermeabilizante e o substrato.
Melhora a aderência dos
impermeabilizantes de base solvente ou
base água em suportes muito lisos, tais
como:
• Vidro
• Cerâmica
• Esmaltados
• Sem porosidade

Art.-Nr.

0892 214 006

Qt./Emb.

1

Conteúdo

250 g

Tipo

Mistura de silanos e polisiloxanos

Componentes

1 componente

Peso específico

0,98 ± 0,01 g/cm3

Sólidos em volume

55% ± 2

Aplicação

Misturado com pintura / impermeabilizante

Validade

2 anos após a data de produção na embalagem original fechada
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Dosagem
1% em peso da pintura / impermeabilizante
Uma embalagem de 250g de PU ADITOR deve ser adicionada em 25 kg de
pintura / impermeabilizante poliuretano
Ao incorporar o produto na pintura / impermeabilizante, podem formar-se
pequenos coágulos devido a uma concentração local elevada. Basta uma simples
agitação para homogeneizar bem a pintura.
Fazer a mistura com um misturador de baixa rotação

Propriedades
O PU ADITOR forma uma ponte de
união entre o ligante da pintura e o
substrato, garantindo uma melhor
aderência do impermeabilizante com o
substrato/suporte.
Limitações
Existem suportes que pelas suas
caracteristicas superficiais de aderência
têm as suas limitações devido ao
caracter anti aderente, tais como PP,
PE, EPDM, etc. que necessitam de
tratamento superficial específico.
Armazenamento
Evitar a exposição direta aos raios
solares. Armazenar entre 5ºC a 35ºC.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar
responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e
às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
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