FICHA TÉCNICA

ELASTOCOL STICK

131007SCAN9E
(substitui 130318SCAN1E)

DESCRIÇÃO
ELASTOCOL STICK é um primer projetado para melhorar a aderência das mantas autoadesivas em superfícies porosas, como "DENS GLASS
GOLD” e "DENS DECK" em temperaturas acima de -10 ° C. Ele é composto de borracha de SBS sintético, reforço de resinas adesivas e
solventes voláteis. É também adequada para superfícies não porosas, tais como cimento, fibrocimento, metal e madeira.

APLICAÇÃO
O ELASTOCOL STICK pode ser aplicado com uma escova, um rolo ou uma lata de spray. Ele deve estar completamente seco
antes da aplicação da manta de impermeabilização. Deve-se agitar bem o ELASTOCOL STICK antes de sua utilização.
AVISO: NÃO acelere a secagem do ELASTOCOL STICK aquecendo-o com uma tocha.
Para informações completas sobre a instalação do produto, consulte o seu representante Soprema.

COBERTURA
Cobertura média: Superfícies porosas: 0,3 a 0,5 L/m2,
Superfícies não porosas: 0,1 a 0,25 L/m2.

PROPRIEDADES
Propriedades

ELASTOCOL STICK

Peso específico a 20 ° C

0,79 Kg/L

Cor

Vermelho
24%

Sólidos por peso

200 cP

Viscosidade Brookfield a 25 ° C
Tempo de secagem

De 15 a 60 minutos, dependendo da temperatura e quantidade aplicada

EMBALAGEM
Baldes de 3,78 L e 19 L, e latas de spray de 350 g.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO
Prazo de validade: até 60 meses na embalagem original selada, em local fresco e ventilado.
As ferramentas podem ser limpas com solventes de petróleo tais como aguarrás, Varsol, xileno, etc.
Armazene em uma área bem ventilada. Mantenha afastado de qualquer fonte de calor, umidade, agentes oxidantes e luz solar direta.
Inflamável antes da cura. Mantenha longe de fontes de ignição.
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Para obter mais informações, consulte as instruções no rótulo da lata e na Ficha de Segurança do Produto.

NOTA: Soprema INC pode modificar a composição e / ou utilização dos seus produtos sem aviso prévio.
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