CÓDIGO: 329902

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 05-06-2012

IBERFON 0466 BRANCO
FUNDO POLIURETANO BRANCO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Fundo branco especial para superfícies em MDF, devido à sua boa nivelação e grande poder de
preenchimento, sua boa elasticidade, lixabilidade e aderência. É adequado para produzir lacados
mates. O seu catalisador habitual é B3217 em volume.

PROPRIEDADES:






Boa cobertura;
Secagem rápida;
Lixabilidade;
Aderência;
Repintável.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Embalagem de 25 Kg.

APLICAÇÕES:
Sobre MDF, madeiras e chapas.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

MODO DE EMPREGO:
Viscodiade de aplicação – 27’’-34’’
Para diluir, utilizar diluente poliuretano D2000 e retardante D2500, no verão ou caso a
temperatura ambiente seja elevada.
A quantidade máxima a aplicar não deve exceder os 250-300 gr/m2.
Sobre MDF, é recomendável aplicar duas demãos com um intervalo de 1-2 horas. Se
deixar de um dia para o outro, será necessário lixar antes de aplicar outra demão do
mesmo produto.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações
especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa
Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações
adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano
após a sua emissão.
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DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
Viscosidade da mistura:
Peso específico:
Catalizador:
Sólidos em volume:
Tempo de secagem:
Tempo de vida:

27” – 34” em copo F-4 a 20ºC
1,32 gr/cc a 20º C Aprox
B 3217 2/1 em volume
57%
200gr/m2 aprox 45’ A 90’
Aprox
3-5 horas

PRECAUÇÕES:
 Agitar a embalagem antes de utilizar;
 Não deixar a embalagem aberta ao ar.
 Aplicar com uma boa renovação de ar.
 A estabilidade do catalisador é de seis meses, desde que esteja bem fechado.

OBSERVAÇÕES
Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e
entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a
nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo
que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os
produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os
dados aqui contidos sem aviso prévio.
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Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
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