REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL ISOLPUR PLUS

Art.-Nr.

0893 217 116

Qt./Emb.

1

Conteúdo

10 kg

Tipo

Poliuretano alifático

Componentes

1 componente

Peso específico

1,02 ± 0,02 g/cm3

Sólidos em volume

40%

Alongamento à rutura

400% ±20%

Aderência ao betão

2 ±0,2 MPa

Temperatura de aplicação

10ºC a 30ºC

Secagem ao tacto

4 horas
24 horas

Cura final

7 dias

Validade

2 anos após a data de produção na embalagem original fechada

0893 217 116
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Propriedades
• Produto de base água
• Grande flexibilidade e elasticidade
• Excelente resistência às intempéries
• Excelente resistência ao
envelhecimento, estabilidade aos
raios UV e não amarelece
• Boa aderência à maioria dos
substratos
• Produto inodoro e de fácil aplicação
• Resistente à água, ao empoçamento
e à geada
• Resistente ao tráfego pedonal
• Acabamento mate
• Fácil aplicação com rolo, trincha ou
sistema AIRLESS
• Sem formação de bolhas
• Não necessita de juntas
• Permite a respiração das superfícies
tratadas (permeável ao vapor de
água)
• Boa resistência a ácidos e soluções
alcalinas,detergentes, água salgada
e óleos

Tráfego pedestre

Produtos
complementares

Revestimento monocomponente
elástico, impermeável e
transparente de alta resistência,
à base de poliuretano, para
impermeabilizações de
terraços, coberturas, fachadas e
pavimentos.

Descrição

Conteúdo

Art.-Nr.

Qt./
Emb.

PU Primer

5 kg

0893 214 002

1

PU Aditor

250 g

0892 214 006

1

Consumo
0,25 - 0,35 kg/m2 por camada, aplicar no mínimo 2 camadas.
Este valor é baseado numa aplicação prática com rolo numa superfície lisa e nas
condições ideais.

Campos de aplicação
Impermeabilização de terraços,
coberturas, fachadas, superfícies
plásticas transparentes (ex:
policarbonato), impermeabilização e
proteção de pedras naturais e madeira.
Armazenamento
O produto tem uma estabilidade
de 24 meses a partir da data
de produção, se for mantido na
embalagem original em locais frescos e
secos com temperaturas entre os +5ºC e
os +30ºC.

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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