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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: RETARDANTE

DESCRIÇÃO:  produto  em  pó  de  cor  branca,  a  base  de  mistura  de  poliamidas
salificadas com cálcio. O produto se trata de um retardador de gesso, podendo ser
utilizado em todas as formulações de gesso: moldura de gesso, gesso para cerâmica,
painéis  de  gesso,  gesso  odontológico,  gesso  para  reboco,  revestimento,  bloco  de
gesso e gesso para parede.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Mistura de poliamidas salificadas com cálcio.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não aplicável.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não aplicável.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável.

NORMATIZAÇÃO: não aplicável

PREPARO:

Para cada saco de gesso de 40 kg, recomenda-se 5 gramas ou mais se for necessário
do composto retardante YESO em água potável, agitar e depois adicionar o gesso.

APLICAÇÃO:

Com ajuda de uma espátula aplicar diretamente na superfície desejada.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

Para cada saco de gesso de 40kg recomenda-se 5 gr ou mais caso seja necessário do
retardante Yeso na água potável.

Retardante - Agitar e adicionar o produto ao gesso.
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EMBALAGEM: embalagem valvulada plástica com 1 kg, 5 kg e 20 kg.

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.

VALIDADE: 36 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. Após 
aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


