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REFRACTARY 1200˚C
MASSA REFRATÁRIA 1200˚C

DESCRIÇÃO
Massa refratária resistente a temperaturas até +1200ºC. Após a 
cura forma uma junta completamente rígida. Não indicado para 
juntas de dilatação. Não contém amianto. Indicado para selagem 
de juntas em aquecedores, lareiras, fornos e outros equipamentos 
sujeitos a alta temperatura. Selagem de juntas em pedra refratária.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, 
isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. 
Sobre superfícies muito porosas, humedecer ligeiramente a 
superfície antes de iniciar a aplicação. Na primeira exposição a 
altas temperaturas é recomendável aumentar gradualmente a 
temperatura. Em caso de humidade, é possível uma formação de 
bolhas. Aplicar com pistola profissional. Consultar a ficha técnica e 
ficha de segurança antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES
Devido à variedade de materiais existentes, são sempre 
recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.  

LIMPEZA
Produto não curado: Limpar com pano húmido.
Depois de curado, o produto só poderá ser removido 
mecanicamente.  

RENDIMENTO
15 metros lineares para uma junta com 5mm de diâmetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Cor Preto

Base Mineral

Densidade 1,96 g/ml

Resistência à temperatura  +1200˚C

Formação de pele 10 min (@23˚C, 55% H.R.)

Temperatura de serviço +10˚C a +35˚C

VANTAGENS

–Sem solventes.
-Fácil aplicação. 
-Excelente aderência sem primário.
-Admite pintura.
-Interiores e exteriores.
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Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.
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BOSTIK HOTLINE

CONSERVAÇÃO
Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5˚C e +25˚C, ao abrigo 
do gelo. 

APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem Caixa EAN 

30606977 Cartucho 310ml 12 8412663069775

PRECAUÇÕES
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO. 

AVISO LEGAL
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.


