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ACRYLIC MADEIRAS
VEDANTE ACRÍLICO À COR DA MADEIRA

VANTAGENS

•Disponível em 5 tons de madeira: Carvalho, 
cerejeira, faia, mogno e pinho.
•Fórmula à base de água, isenta de COV's (pro-
duto amigo do ambiente). 
•Cura rápida.
•Pode ser lixado após a cura.
•Admite pintura ( tintas aquosas e sintéticas)
•Embalagem totalmente transparente que 
permite ver a cor real do produto.

DESCRIÇÃO
Selante plasto-elástico de elevada qualidade, mono 
componente, à base de emulsão acrílica. Indicado 
para selagem e reparação de madeira. Cura pela 
evaporação da água, formando um cordão plasto-
elástico flexível.

APLICAÇÕES
Bostik Acrylic Madeiras é indicado para selagem e 
preenchimento de juntas, fissuras e irregularidades 
em parquet, pavimentos laminados, cortiça e 
soalhos de madeira, juntas de ligação entre 
pavimentos em madeira e paredes, juntas de 
ligação entre pavimentos de madeira e rodapés.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
Uma junta bem dimensionada deve ter a largura 
suficiente para resistir aos movimentos dos 
elementos de construção adjacentes. Deve sempre 
existir uma relação correta entre a profundidade e 
a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 
milímetros deve ser mantida uma relação largura : 
profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de 
largura e de profundidade. Para juntas superiores a 
10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 
1/3 da largura + 6 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Base Dispersão acrílica

Densidade 1.74g/ml

Resistência à temperatura -200C a +750C

Cura 1mm/24h

Movimento de junta admitido 8%

Dureza Shore-A 55 (DIN 53505)

Alongamento à rutura 50%

Temperatura de serviço +50C a +400C

Formação de pele 5 min @230C , 55% H.R.

LIMITAÇÕES 
Não indicado para aplicações sobre superfícies com 
contacto frequente com água. Não recomendado 
para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene e 
superfícies betuminosas. Aplicações em 
exteriores são possíveis apenas com tempo 
seco. Durante o período de cura,  o produto deve 
estar abrigado de chuva e/ou humidade por um 
período mínimo de 5 horas após a aplicação. 
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BOSTIK HOTLINE

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.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO
Aplicar com temperatura compreendida entre 
+50C e +400C (temperatura ambiente e das su-
perfícies). As superfícies devem encontrar-se 
bem limpas, secas e desengorduradas. A super-
fície deve estar totalmente isenta de partículas 
soltas ou em vias de se desagregarem da base 
original. São sempre recomendados testes pré-
vios de aderência. Alisar as juntas com água. 

PINTURA
Bostik Acrylic Madeiras admite pintura após a cura 
total. Durante a cura ,por evaporação da água, 
o selante sofrerá alguma contração, podendo 
causar fissuras na tinta utilizada. A utilização 
de tintas com elevado teor de cargas pode 
provocar fissuração. São sempre recomendados 
ensaios prévios de compatibilidade com as 
tintas a utilizar. 

LIMPEZA
O produto não curado e as ferramentas de aplicação 
devem ser limpos com água. As mãos devem ser 
limpas com Bostik toalhetes de limpeza ou com 
água e sabão.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
Validade de 24 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
Cartuchos de 300ml. Caixas com 12 unidades. 

CORES
Carvalho, Cerejeira, Faia, Mogno e Pinho.

PRECAUÇÕES
Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o 
produto. 


