ACRYL EXPRESS
FICHA TÉCNICA

SELANTE ACRÍLICO
DE PINTURA IMEDIATA
DESCRIÇÃO

Selante acrílico de nova geração, especialmente desenvolvido para ser pintado logo após a sua
aplicação.

VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Admite pintura com tintas de base aquosa ou
sintética, logo após a sua aplicação.
Não provoca descoloração da pintura.
Risco reduzido de fissuração da tinta.
Praticamente sem odor.
Fácil de aplicar e limpar.
Não corrosivo para metal.
Utilização em interiores.
Inclui proteção antifungos para evitar o escurecimento da juntas.

APLICAÇÕES
- Indicado para selagem de juntas de ligação interiores entre escadarias, paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas e alvenaria.
- Recomendado para preenchimento de fendas,
fissuras, orifícios provocados por pregos ou parafusos em paredes e tetos de madeira, gesso
cartonado, cimento, alvenaria, etc.

DADOS TÉCNICOS
Base

Dispersão acrílica

Densidade

0,71 g/ml

Temperatura de serviço

+50C a +400C

Velocidade de cura

1mm/24h

Módulo elasticidade 100%

0,52 MPa

Alongamento à rotura

132%

Dureza Shore A

33

Formação de pele

2 MIN @ 23ºC /55% RH

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
1

2
3
4

As superfícies devem estar limpas,
secas e desengorduradas.
Aplicar com pistola entre +50C e +400C.
Alisar com espátula ou com água e sabão.
PRONTO A PINTAR.

LIMPEZA

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses na embalagem original fechada, armazenada em local seco, ao abrigo do gelo, entre
+50C e +250C.

CERTIFICADOS

As ferramentas de aplicação devem ser limpas
com água. As mãos devem ser limpas com toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

EN 15651-1: F-INT

RENDIMENTO

1 cartucho = 12 m lineares para uma junta
de 5 mm de largura.
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ACRYL EXPRESS

FICHA TÉCNICA
PRECAUÇÕES

Ler a etiqueta antes de utilizar o produto. Manter
fora do alcance das crianças. Se for necessário
consultar um médico, mostre-lhe a embalagem
ou o rótulo.
Contém um biocida :
Contém C(M)IT/MIT (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. Para mais informações consultar a
ficha de segurança.

BOSTIK HOTLINE

Smart help

253 300 810

APRESENTAÇÃO
CÓDIGO

CONTEÚDO

CAIXA

EAN

30611073

Branco - Cartucho 300 ml

12 unid.

8412663110736

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste
documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças
tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o
utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O
método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis
mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.
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