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Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675 - 458 Odivelas

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio 
antes de aplicação geral é sempre conviniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RESINFLEX é uma composição de copolimero em fase acrílica que no momento da aplicação penetra no suporte e 
forma uma película protectora e transparente da superfície tratada.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
RESINFLEX é utilizado em todas as superfícies  verticais necessitando de uma impermeabilização transparente e elástica. 
Pode ser aplicado sobre ladrilho, pastilha, terracota,  cimento e  fachadas pintadas com membranas.
RESINFLEX sendo um produto de impermeabilização, cria uma espessura de 1mm a 2mm em superfície, e dá um ligeiro 
brilho aos materiais tratados.

VANTAGENS
- Impermeabilização elástica e transparente;
- Fácil aplicação;
- Modifica o aspecto das superfícies tornando-as semi- brilhantes;

MODO DE APLICAÇÃO
RESINFLEX aplica-se sobre suportes limpos, sem pó nem gorduras ou outra sujidade. 
- As superfícies a tratar devem estar secas;
- Aplicar o produto diluido com 5% de água na 1ª demão e a 2ª demão pura;
- A aplicação deve ser feita com um rolo antigota ou trincha.
- Após a aplicação proteger da chuva durante 48 horas;
- Consumo:
- 300 gr/m2 na primeira demão (conforme a porosidade do suporte);
- 200 gr/m2 na segunda demão.

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO
- Nunca aplicar com temperaturas inferiores a + 5º C;
- Guardar ao abrigo do gelo e frio intenso;
- RESINFLEX tem uma validade de 18 meses quando guardado fechado na sua embalagem de origem.
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DADOS TÉCNICOS

Aspecto:   
Densidade a 25º C :
    
Sólidos:
 
Sistema Emulsificante
Embalagens 

Liquido Branco
1,05
50 %
Aniónico, não tóxico
4.5Kg/20Kg


