44746 - UHU SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL BRANCO, CARTUCHO DE 300 ML PT

SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL
SELANTE IMEDIATAMENTE PINTÁVEL SEM O RISCO DE RACHADURAS OU
DESCOLORAÇÃO DA TINTA.
PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Aplique apenas a temperaturas entre +5
°C e +40 °C.
Requisitos da superfície: The surface must be dry, clean and free
of dust, rust and grease.
Tratamento prévio da superfície: For a better adhesion on porous
(highly porous) substrates, they should be first covered with a
diluted acrylic solution (1 part sealant to 2 parts water). For a
good result, cover the joint’s edges with masking tape. Ensure
a minimum joint width of 6 mm. Up to a joint width of 12 mm,
ensure a joint depth of 6 mm. In case of wider joint widths, the
joint depth should be half the joint width. Remove masking tape
immediately after tooling.
Ferramentas: Apply cartridge with a Power Pistol. Multi Tool to
open the cartridge and tooling the sealant.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Selante de elevada qualidade, em difusão acrílica para selar
juntas, fendas e fissuras. O selante acrílico pode ser pintado
imediatamente após a aplicação, utilizando qualquer tipo de
tinta, sem o risco de rachaduras (fissuras/fissuras finas na
tinta) ou descoloração da tinta.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequado para juntas, rebordos e fendas em junções de tecto e
de parede, molduras de portas e janelas, parapeitos de janelas,
paredes propriamente ditas, peças pré-fabricadas, escadas,
rodapés, paredes secas e condutas. Também adequado para
selar pequenas fissuras e rachaduras nas paredes. Adere a
tijolos, betão (celular), alvenaria, rebocos, madeira, vidro,
azulejos cerâmicos, metal e PVC rígido. Não adere ao betume,
PE, PP, PTFE e silicone.
Não é adequado para aquários, betume, polietileno (PE),
polipropileno (PP), PTFE e silicone.

APLICAÇÃO
Cobertura: Content suitable for approx. 8 to 15 m (depending on
the diameter of the joint).
Instruções de utilização:
Use sealant gun to handle cartridge. Open the cartridge by
cutting off the plastic nipple on the top side at the screw thread
with a sharp knife. Screw on the nozzle and chamfer at the
desired width.
For a good result, cover the joint’s edges with masking tape.
To prevent three-sided adhesion, fill deeper joints with a foam
backer rod. Remove masking tape immediately after tooling
and close cartridge. After 15 minutes, a surface skin will form.
Curing 1 mm per 24 hours, depending on temperature and
relative humidity. Immediately paintable after skin formation, for
optimum result wait until fully cured.
Manchas/resíduos: Remove wet stains immediately with water.
Cured sealant residue can only be removed mechanically.
Pontos a ter em conta: The crackling of the applied paint is
restricted to a minimum due to the unique composition. Use
UHU Silicone Sealant in permanently damp areas.

PROPRIEDADES
· Imediatamente pintável
· Não deixa mancha
· Não descolora a tinta
· Particularmente adequado para tintas opacas de uma camada
(ex. monodek®, powerdek®)
· Fácil de utilizar para resultados suaves
· Branco claro
· Pode ser utilizado no interior e exterior
· Resistente aos raios UV e a todas as condições climatéricas
· Não corrosivo para metais
· Permanentemente elástico-plástico (até 12,5% de estiramento)

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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DESCOLORAÇÃO DA TINTA.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Elasticidade E-modulus:

0.4 MPa

Base química:

Dispersão acrílica

Cor:

Branca

Densidade ca.:

1,61 g/cm³

Elasticidade:

Limitada

Alongamento de rutura:

300 %

Capacidade de
enchimento:

Boa

Dureza (Shore A):

35

Distorção máxima
permitida:

7.5 %

Resistência ao bolor:

Nenhuma

Resistência à humidade:

Boa

Capacidade de pintura:

Muito boa

Sobre-pintável depois:

1 segundo

Conteúdo sólido ca.:

84 %

Resistência a raios UV:

Boa

Viscosidade:

Pastosa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
24 meses
Store in well-sealed packaging in a cool, dry and frost free
place.
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