WELDER

Adesivo para Mantas
de Aplicação em Frio

APRESENTAÇÃO
WELDER / 18 litros

QUALIDADES DO PRODUTO

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Produto adesivo, formulado para a colocação de mantas asfálticas em
frio, especialmente aconselhado para quando não se desejasse ou
pudesse utilizar soplete a gás. Em situações de difícil aderencia, aplicar
produto não só no sustrato, sina também na cara inferior da manta; neste
caso, o contacto entre as duas caras adesivadas conseguirá uma união
íntima, segura, forte e de difícil remoção. Indicado para tudo ou tipo de
superfície. No caso de plásticos, verificar que não se produza contracção
ao contacto com o produto.

Misturar o conteúdo da embalagem. Marcar o área de colado do primeiro
rolo. Aplicar sobre o sustrato, empregando pincel ou plana. Deixar arejar
10 minutos aprox. Colocar a manta pressionando sobre ela, evitando que
fique ar ocluido, para conseguir uma adesão segura. Ao aplicar o segundo
rolo, guardar especial cuidado na sobreposição entre mantas (não menos
de 10 cm), a fim de garantir completa estanqueidade.

MODO DE USO

LIMPEZA DE FERRAMENTAS
Lavar os utensílios com aguarrás ou solvente industrial.

RENDIMENTO
Cobre de 3 a 4 m2 por litro de produto sem diluir (*).
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
(*) O tipo de superfície, como sua preparação, poderão incidir no
rendimento deste produto.
A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é
importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderencia
do produto ao sustrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites,
siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.
SEGURANÇA
Produto INFLAMÁVEL DE 1ª CATEGORIA. Em caso de combustão,
apagar com areia ou extintor; não extinguir com água.
PRECAUÇÕES
1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
Manter afastado de fontes de calor. Não ingerir nem inalar vapores.
Em caso de ingestão acidental, não provocar o vómito e ir de imediato
ao médico.
2) Revolver bem dantes de usar.
3) A concentração deste produto é óptima para seu uso, sua diluição

excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.
4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior
a 10ºC nem superior a 40ºC.
Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície
ou com risco de chuva iminente.
5) Utilizar os elementos de proteção adequados.
Em caso de irritação produzida por respingos nos olhos e a pele,
consultar ao médico.
6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for
consumido todo o conteúdo.
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A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde
que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita.
Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A.
Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.
Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.
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