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Para interior e exterior

AGUAPLAST REPARADOR DE MADEIRA
004-0217

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES

Betume para renovação e reparação de madeiras.
Reparação e enchimento até 50 mm sobre todo o tipo de madeiras. Ideal para reparação e
reconstrução de mobiliário, portas, mesas, janelas, etc.
Fácil de moldar depois de aplicado
Pode-se lixar e pintar em apenas 3 horas
Extraordinária aderência
Reforçado com fibra de vidro
Acabamento fino e firme, ideal para todos os tipos de tintas para madeira

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

Castanho claro
Densidade : 0.95 ± 0.05
Aspecto : Pó
Granulometria : < 200 µ: fino

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

A superfície a aplicar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de
argamassa,etc. Remova partes de madeira soltas e aplique um primário se necessário .
Remova com uma espátula superfícies com algas ou musgos e volte a limpar .
Ferramentas : Talocha ou betumadeira.
Diluição : Misturar 0,4 litros de água por 1 kg de produto.
Tempo de secagem :
Para manuseamento: Cerca de 30 min, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem
dos 20ºC.
Para lixar e pintar: Cerca de 3 horas, nas mesmas condições.
Lavagem da ferramenta : Com água.

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

1 KG
36 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente entre 5 a 35ºC. Não utilizar a
temperatura inferior a 5ºC.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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