
IDEA SEIXAS JUNIOR – EIRELLI – ME
CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439

 

FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: GEL SELADOR BLOQUEADOR BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO:  Produto  em  gel  à  base  de  água,  indicado  para  impermeabilizar
superfícies com manchas como: fachadas de alvenarias e cerâmicas, pilares, vigas e
lajes,  causadas  por  infiltrações  de  ação  de  produto  químicos  ou  hidrocarbonetos.
Produto com secagem rápida, fino acabamento, baixa retração e pronto para uso.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímeros, Cargas Minerais e Aditivos Químicos.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não Aplicável.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não Aplicável.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não Aplicável.

NORMATIZAÇÃO: Não determinado. 

PREPARO:

Produto pronto para uso, não adicionar água.

APLICAÇÃO:

Para impermeabilização, verificar que o local esteja seco e limpo, isento de pó, graxa e
óleo. Em caso de manchas causadas por infiltrações, deve-se preparar a superfície
para receber o produto, lixando e limpando o local, para que esteja isento de pó, graxa
e  óleo.  Após  preparar  a  superfície  para  receber  o  produto,  aplicar  Yeso  Selador
Bloqueador Base Solvente, com ajuda em um Rolo de lã.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

Espessura- 1mm balde  litros –rende 18m2 /demão.
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EMBALAGEM: embalagem em balde plástico com 3,6L, 16L e 18L.

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:

Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira
em local seco e arejado com altura máxima de três baldes.

VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. Após 
aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


