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FICHA TÉCNICA
SELA TE BARBOLITE

Ref.: 2300

Selante anti-salitre e humidade para interiores

IDE TIFICAÇÃO TÉC ICA

Selante à base de resinas acrílicas a solvente,
pigmentos e cargas especiais.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser usado como revestimento
impermeabilizante e selante em paredes com
humidade e salitre.

PROPRIEDADES

- Impermeável à água.
- Resistente à alcalinidade.
- Impede o aparecimento de salitre.
- Elevada aderência, mesmo sobre rebocos
pulverulentos.
- Pode ser aplicado sobre paredes húmidas ou
rebocos frescos.
- Pode ser aplicado a altas ou baixas
temperaturas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Cor

Branco.

- Aspecto da película seca

Mate.

- Teor de sólidos em volume

42 ± 2%

- Rendimento prático

6 a 8 m²/ L

- Ponto de inflamação

entre 21 e 55°C

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/h):
750 g/l (2010).
Este produto contém no máximo 455 g/l COV.*

- Tempos de secagem
Ao tacto
Para repintura

1 hora.
8 horas.

ota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a
aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa
empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos
produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não
recomendados.

(v.p.f.)
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO
- Preparação da superfície

A superfície deve estar isenta de poeiras e gorduras.
Sempre que necessário pode-se humedecer
previamente a superfície antes da aplicação do
selante.

- Processos de aplicação

Rolo ou trincha. Aplicar duas demãos.

- Diluentes adequados e proporções de
diluição

Diluir com Diluente 1425 até 10%.

- Acabamentos recomendados

TINTA
BARBOLITE
convencionais.

- Diluente de limpeza

Diluente 1425.

- Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio
e do calor.

ou

tintas

plásticas

I FORMAÇÃO DE SEGURA ÇA
- Inflamável. Conservar longe de fonte de chama ou faísca. Promover bom arejamento do local. Lavar as
mãos com água morna e sabão. Em caso de projecção para os olhos, lavar abundantemente com água.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da
Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se
encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.
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