
35277 - UHU BORRACHA SELANTE® FITA 7,5 CM X 5 M PT

FITA BORRACHA SELANTE 7,5CMX5M
UHU FITA BORRACHA SELANT É EXCELENTE PARA REPAROS (DE
EMERGÊNCIA)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UHU Fita Borracha Selante é excelente para reparos (de
 emergência). A fita é  resistente à água e hermética, então
 você não precisa esperar.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Veda, protege e repara praticamente todos os materiais, como
madeira, , pedra, metal, zinco, betume, EPDM (pré-teste),
PVC, etc. Adequado para aplicações no interior e exterior,
como banheiros, telhados, caves, paredes e jardins. Para
impermeabilização imediata de lavatórios, pisos, calhas,
conduítes de tubos, caixilhos de janelas e juntas de claraboias,
itens no nível do solo, etc.

PROPRIEDADES
· Veda, protege e repara 
· 100% à prova d'água 
· 400% elástico 
· Adere a praticamente todos os materiais 
· Alta resistência adesiva 
· Adere até mesmo a superfícies úmidas 
· Pode ser usado em combinação com UHU Borracha Selante® 
· Alta resistência ao desgaste 
· Resistente a temperaturas entre -25 °C e + 70 °C

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho:  Aplicar somente em temperaturas acima de
+ 5 ° C.
Requisitos da superfície:   Certifique-se de que as superfícies estão
o mais secas e limpas possível, remova qualquer poeira ou
gordura. Devido à versatilidade dos materiais e condições, é
recomendável fazer um teste de adesão com antecedência.
Tratamento prévio da superfície:   As superfícies devem estar o mais
secas possível, limpas e livres de poeira e gordura. Devido à
versatilidade dos materiais e condições, é recomendável fazer
um teste de adesão com antecedência.

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
Certifique-se de que as superfícies estão o mais secas e limpas
possível, remova qualquer poeira ou gordur. Aplique uma
camada sobreposta se a superfície for mais larga que a fita.
Reparos temporários e de emergência: a fita também pode
ser usada sozinha. Reparos permanentes: podem ser usados 
em combinação com UHU Boarracha Selante®. UHU Fita
Borracha Selante® pode ser aplicado diretamente assim que as
circunstâncias e condições meteorológicas o permitirem.
Pontos a ter em conta:  For long-term protection it is important that
the Tape is provided with Rubber Seal® Liquid Rubber.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Alumínio

Resistência a raios UV: Moderada

Resistência à água: Muito boa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Prazo de validade: pelo menos 24 meses em embalagem
fechada.
As embalagens devidamente seladas devem ser armazenadas
em local seco, fresco e à prova de congelamento, com
temperaturas entre + 5 °C e + 25 °C.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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