3693 // SELLADOR VS
DESCRIÇÃO

Selador incolor à base de solvente para selar, proteger e compactar o
chão.

APLICAÇÕES

Selagem contra água, óleos e gorduras, evitando que penetrem nas
superfícies porosas (terracota, tijolo, morteiro, pedra natural, etc.).
Eliminação de poeira de chãos de concreto.
Impede a penetração de grafites no suporte, facilitando assim a sua
remoção.

PROPRIEDADES

-

MODO DE USO

É essencial que o piso esteja seco e bem limpo de poeira, sujeira, restos
de cimento, etc.
O producto é aplicado com rolo ou pincel ou por pulverização.
1º Se espalha formando uma camada fina e homogênea.
2º Após alguns minutos, o produto não absorvido deve ser removido, se
houver.
É importante não aplicar produto em excesso, pois neste caso pode
apresentar problemas de fissuras ou aspecto esbranquiçado ao
longo do tempo como consequência de um problema de oclusão do
solvente.
3º Só excepcionalmente pode ser necessária uma segunda camada se o
solo for muito poroso.
Os utensílios utilizados, uma vez finalizado o trabalho, podem ser
limpados com diluente de pintura.
Não deve ser aplicado no exterior em clima úmido ou chuvoso.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Nocivo, irrita a pele. Não acender chamas ou fumar
durante a aplicação. Fechar os recipientes hermeticamente após o uso.
Usar óculos de proteção, luvas de proteção e máscara em um ambiente
bem ventilado.
Para a sua eliminação, submeter-se às regulamentações locais e
nacionais.
Para mais detalhes, existe FOLHA DE SEGURANÇA disponivel.

Produto líquido incolor.
Densidade: 0,90 – 0,95 g/cc.
Protege o suporte contra água, óleo, manchas, grafites, etc.
Elimina a geração de poeira em pisos de concreto.
Consolida o suporte conferindo-lhe maior resistência ao desgaste
Fácil de aplicar.
4-8 m2 por litro e camada.

Esta ficha técnica, tal como as recomendações e informações indicadas, serve unicamente para a descrição, forma de emprego e aplicações do
produto. Os dados e informação facultada, baseiam-se nos nossos conhecimentos técnicos, ensaios de laboratório, e em prática adquirida. Os
consumos recomendados baseiam-se na nossa própria experiência, mas no entanto estes poderão variar conforme as diferentes condições de
aplicação. Os doseamentos reais deverão ser determinados na própria obra, mediante ensaios prévios e que são da exclusiva responsabilidade do
cliente. As aplicações do produto que não sejam ajustadas às recomendadas, não serão da nossa responsabilidade. O nosso Serviço Técnico estará à
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sua disposição para qualquer aconselhamento adicional. Este documento cancela as edições anteriores.

