ISOLANTE AQUOSO 055

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES
O ISOLANTE AQUOSO 055 isola a superfície a pintar, aumentando o rendimento da tinta.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
Este produto foi desenvolvido para ser aplicado tanto no exterior como no interior, sobre
todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo.

PROPRIEDADES
Apresenta um aspecto mate
Primário baseado em emulsões aquosas
Absorção uniforme da tinta

APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.
Suportes novos: Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura
completa.
Caso o substrato apresente contaminação de fungos e algas, aplicar solução de limpeza.
Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

PROCESSO DE APLICAÇÃO
O produto deve ser agitado até à completa homogeneização.
Aplicar sem diluição
Pode ser aplicado: Tricha, Rolo anti-gota ou pistola

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO
A temperatura do suporte tem de estar 3ºC acima da temperatura de orvalho, mas não
deverá estar quente devido à exposição solar.
Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7ºC.
Limpeza do material: A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água, logo após
a aplicação.
Secagem: 2 a 3 horas
Repintura: 2 a 3 horas
Nº de demãos: 1
Rendimento: 12 a 14 m2/L
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ISOLANTE AQUOSO 055
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Mate
Cor: Branco
Viscosidade: 105 ± 5 KU
Densidade: 1,12 ± 0,03 g/cm3

ARMAZENAGEM
Manter o produto nas embalagens de origem, devidamente fechadas e ao abrigo da luz
solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a sua estabilidade durante 2
anos.

PRECAUÇÕES
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas
Não deitar os resíduos no esgoto
Manter fora do alcance das crianças
Evitar o contacto com a pele e com os olhos
Utilizar somente em locais bem ventilados
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