EASYFLEX
Borracha Elástica Acrílica Impermeável (Pisável)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Borracha elástica de resina acrílica estirénica.
DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Impermeabilização de terraços, coberturas, algerozes, fachadas, empenas, varandas,,
floreiras, chaminés, reparação de telhas, chapas de fibrocimento, chapas galvanizadas,
chapas tipo sandwich, etc...
MODO DE APLICAÇÃO
EASYFLEX pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola de pintura. Deve ser incorporado na 1ª demão malha de fibra de vidro anti-alcalina FIBRAX T60 aumentando a resistência do produto. Em superfícies horizontais devem ser aplicadas 3 a 4 demãos, até se
conseguir um consumo aproximado de 1,600 kg/m². Nas superfícies verticais podem ser
aplicadas 2 a 3 demãos com um consumo de 0,800/1000 kg/m2
Em terraços, ter em atenção os rodapés, subindo pelo menos 15cm na parede.
Esperar 48 a 72 horas, com tempo seco, para posterior colocação dos mosaicos ou outro
tipo de pavimento.
Aplicar sempre com a betonilha/reboco, isenta de humidade.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EASYFLEX é um produto composto por resina acrílica estirénica que, uma vez seco, forma uma lâmina espessa altamente elástica, flexível, rigorosamente impermeável e duradoura. Excelente aderência sobre qualquer suporte. Estanquidade permanente através
dos anos. Resistente aos raios ultravioletas e ao frio. Tem vantagem sobre outro tipo de
impermeabilizantes devido ao facto de ser de aplicação fácil, sem juntas de colagem e
pisável. É um produto com certificado de garantia de 10 anos.
PH
Viscosidade (Brook. A6-8/10 – 25ºC)
Peso Específico
Elasticidade
Permeabilidade ao valor de água H2O
Resistência ao calor
Resistência ao frio
Tempo de secagem (ao toque) a 20ºC
Tempo de secagem total
Embalagem

8,5 +/- 0,5
250 P
1,36 +/- 0,1 gr/cm3
400%
480
80ºC
-10ºC
3 horas
48 horas
4.5Kg/20Kg

LIMPEZA DE FERRAMENTA
Deve-se de limpar o produto das ferramentas com água
antes deste secar.
PRECAUÇÕES E SEGURANÇA
Guardar em local seco e ao abrigo da luz solar durante 12 a 18 meses.
Não tóxico, sem perigo e ignífugo.
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As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. É aconselhado
um ensaio prévio antes de aplicação geral. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

