Ficha Técnica do Produto

TECSOL 1
Constituição

É uma emulsão betuminosa não iónica de aspeto pastoso, solúvel em água e misturável
;
com areia, cimento, gravilha,
fibras minerais, etc. É constituída por betumes e resinas, lerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que
asseguram a sua estabilidade. Uma vez dada a rotura da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada
contínua que não flui a temperaturas elevadas.

Apresentação
Em embalagens de 5 kg - Paletes com 96 latas
Em embalagens de 25 kg - Paletes com 24 latas
Em embalagens de 200 Kg – Paletes de 4 bidões

Características

Valores

Unidade

Método de Ensaio

Massa Volúmica (a 25ºC)

1.0 - 1.1

g/cm3

CQ-PO-11

Resíduo por evaporação

40 - 50

% em massa

CQ-PO-39

Inflamabilidade

Não inflamável

-

-

Combustibilidade

Não combustível

-

-

Tempo de secagem

< 24

Horas

-

Utilização
Como primário em impermeabilização diluído 2/3 de emulsão e 1/3 de água.
Na agricultura como proteção aos cortes resultantes das podas

Aplicação
Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal
aplicação e aderência. Pode aplicar-se com rolo, espátula ou pistola com o mínimo de 8 bar de pressão.

Recomendações de manuseamento e armazenamento
Evitar quedas e pancadas. Transportar a armazenar as latas na vertical, sempre sob proteção climatérica – i.e. sol, chuva, geada,
granizo, neve. Nestas condições e com a lata inviolável, o produto poderá permanecer armazenado aproximadamente 1 ano após
a respetiva data de enchimento. Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características,
é favor consultar a Ficha de Segurança.

Eco Recomendações
A separação seletiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade
do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Ao abrigo do Decreto Lei 281/98 o produto não contém amianto, alcatrão, nem quaisquer substâncias perigosas.
A Sotecnisol, S.A. reserva-se ao direito de alterar esta ficha técnica sem aviso prévio.
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