3.6 SELANTE AQUOSO REFª 760
PRIMÁRIO CONGLOMERANTE DE SUPERFÍCIES POROSAS

CARACTERÍSTICAS
Produto à base de copolímeros acrílicos em dispersão de
base aquosa, de partícula extremamente fina e estável com
grande capacidade de penetração em substratos minerais.
- Possui uma elevada adesão ao substrato
- Aumenta a impermeabilidade à água

- Regulariza a absorção da superfície, evitando o
aparecimento de manchas de brilho e cor, nos acabamentos
- Aumenta a resistência à alcalinidade dos revestimentos
a aplicar

- Consolida fortemente as camadas superiores do substrato

PARÂMETROS TÉCNICOS
- Massa volúmica (MTE.4, 20 ºC): 0.900 - 1.100 g/cm3
- pH (MTE.3, 20 ºC): 9 - 10
- Teor sólido (MTE.5): 11 - 12%
- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE
p/ o produto (A/h): 30 g/l (2010). Este produto contém no
máximo: 1 g/l COV.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Regularização e consolidação de substratos minerais pobres e deteriorados.
Especialmente indicado para superfícies caiadas, estucadas, gizadas e/ou desagregadas.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
Preparação das superfícies

Aplicação

Aplicar sobre superfícies limpas, bem secas e livres de
partículas soltas.
Em superfícies com sinais de gordura, deve ser feito um
desengorduramento prévio.
No caso de superfícies reparadas, aplicação de 1 demão
de Selante Aquoso Ref.ª 760 nas zonas remendadas,
seguida (após secagem) de 1 demão geral.

Trincha, rolo ou pistola de projecção.
Pintura
Após secagem ao tacto

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
Feita com água.

RENDIMENTO / CONSUMO
Aplicado sem diluição - 10 -12 m2/l dependendo da absorção, rugosidade e estado da superfície.

EMBALAGENS
Bilhas de 5 e 20 litros

ARMAZENAGEM
Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

TRANSPORTE
Consultar Ficha de Segurança Ref.ª 760
ADR/RPE: Isento

OBRAS DE REFERÊNCIA
- Edifício Laranjeiras como primário do Gumacril Ref.ª 480
- Empreendimento Turístico do Inatel da Costa da Caparica, como primário do Gumacril Ref.ª 480 e Flexacril Ref.ª 379
- Colónia Balnear da Casa Pia de Lisboa como primário do Gumacril Ref.ª 480 e Matin P Ref.ª 5000
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