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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: GEL ISOLANTE ACÚSTICO

DESCRIÇÃO: produto composto polimérico de alta resiliência impermeável, de baixo

impacto, em forma líquida usado como barreira para isolamento som e hídrico em

diversas aplicações,  como:  forros;  entre  pisos  de pavimentos,  alvenaria  de gesso,

cimento, pvc, madeira e outros materiais usados como base de fechamento; Portas de

todos os materiais, contra pisos madeira, gesso e alvenaria;Lajes, na vedação de som

e impermeabilização;Revestimento de calçadas e outros ambientes de baixo impacto,

revestimento acústico para Hotéis, Igreja, salão de festas e qualquer outro ambiente

onde se fizer necessário o bloqueio do som e água. 

Produto  a  base  de  Borracha  sintética  de  alta  resiliência,  agregados  minerais,

polímeros  e  aditivos  químicos  não  tóxicos.  Com  base  também  em  argamassa

industrializada polimérica  a base de polímeros sintético para revestimento acústico

impermeabilizado externo e interno, antichama.

Isolador acústico pronto para uso e de fácil aplicação.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

DO PRODUTO:

Diluente Água.

Densidade 1.500 a 1.650 g/cc.

Gel na cor (999) cores. 

Sem brilho. Aspecto mineral.

Resistência ao fogo Não é Inflamável. Classe M-1 UNE 23727 < 140º após 24 dias de
secagem conforme a DIN EN 1062.

Secção 2 e 3 (norma CC)

Reciclável

PARA APLICAÇÃO:
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Temperatura de Aplicação Entre 5º e 45 ºC.

Usar Equipamento de projeção individual.

Limpeza do equipamento com água, imediatamente depois de usar.

Consumo 1kg / mm / m².

Tempo  de  Secagem  (endurecimento)  variável,  conforme  espessura  e  condições
climáticas. (Máximo 24 a 48 horas)

Excelente acabamento 

Fácil aplicação, dispensa colagem e tela metálica para estabilização do produto.

DO REVESTIMENTO:

Resistência à umidade da água, após a secagem ocorre processo de cura.

Grande poder de cobertura.

Excelente aderência.

Fácil aplicação.   

Excelente acabamento

Excelente atenuação acústica de ruído de impacto e aéreo.  

Toxicidade: Isento. Isento de etiqueta de segurança. Para maior informação 
consultar a Ficha de Dados de Segurança. 

PREPARO:

Pronto para uso.Utilizar trincha ou desempeno com espátula. 

APLICAÇÃO:

A base onde será feita a aplicação do revestimento deve estar seca, livre de gorduras,
pó e partes fofas e soltas.  Para assegurar uma melhor aderência do revestimento.
Nas bases com pouca aderência, envelhecidas, de cimento ou tijolo, deve-se raspar. 

Se a base apresentar defeitos superficiais, como buracos ou outros desníveis, reparar
com várias camadas do próprio Revestimento. Pré secagem após 3 horas, secagem
total entre 24 e 48 horas.  Se a base apresentar fissuras, devemos abri-las, eliminar o
pó e aplicar o Revestimento em camadas. 
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Para pintura:

Após a aplicação do Revestimento,  alisamento e secagem a superfície poderá ser
pintada  com  produtos  à  base  de  PVA,  PVC  Acrílico  ou  outros  semelhantes.  O
Revestimento  não  tem  nenhuma indicação  de  rejeição  a  qualquer  tipo  de  pintura
fornecida no mercado brasileiro para revestimentos em gesso e em conformidade com
os procedimentos do fabricante.

Para aderência:

Sobre qualquer superfície considerada apta a aplicação do revestimento do produto, a
aderência será igual ou superior aos produtos disponíveis no mercado, nossos testes
comprovaram  uma  alta  qualidade  na  aderência  a  todos  os  produtos  usados  pela
construção civil. 

Para bases antigas e reparos:

De cal,  cimento  e  tintas  de  silicato  e  gesso:  Eliminar  completamente  com lixa  ou
máquina de lavagem à pressão. Retirar capas soltas, calcinadas e ou mal aderidas,
assim como qualquer pó presente na superfície.

Precauções: Não  aplicar  o  produto  com  sol  forte  direto  no  substrato,  ou  com
temperaturas inferiores a 5º  C,  nem sobre superfícies quentes,  >30°C,  para evitar
secagem rápida,  prejudicial  ao acabamento e aderência do Revestimento podendo
nesse caso apresentar marcas de emendas. Não aplicar sobre suportes submetidos à 

umidade  permanente,  nem  capilar,  nem  em  zonas  onde  possa  haver  água
permanentemente antes da total secagem do produto.

EMBALAGEM: embalagem em balde plástico de 18 litros.

MANUSEIO:

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água
corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

ARMAZENAMENTO:
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Manter em local seco e arejado, protegido sobre estrados contra umidade, afastado
das paredes do local e dos raios solares diretos.Empilhar em no máximo 3 baldes de
18 litros.

VALIDADE: 180 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


