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IBERFON PES 1200®
ISOLANTE POLIURETANO MADEIRAS ISÓTICAS
1200 IBERFON – Isolante poliuretano

Descrição do Produto
Este isolante poliuretano usa-se quando tem que se aplicar um
fundo poliéster sobre um suporte gorduroso como nogueira,
etimoé, bubinga, etc.
Com este isolante consegue-se isolar a gordura do suporte,
evitando assim que o poliéster não seque nas zonas gordurosas.
Quantidade recomendada por demão: 80 – 100 g.

Propriedades
 Transparência
 Aderência
 Bom sobre-envernizamento

Apresentação do Produto
Embalagens de 5LT

Campo de aplicação
Sobre todo o tipo de madeiras, em especial as mais gordurosas.

Equipamentos de aplicação
Airless; pistola convencional.
Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equip a 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.

[Escreva aqui]
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Modo de aplicação
Viscosidade de aplicação 8’’ – 14’’.
Para diluir, utilizar diluente poliuretano retardante. Diluir de 50 a 100 %.
A quantidade máxima a aplicar não deve exceder os 80 – 100 g/m2.
Aplicar o fundo 2 a 3 horas após a aplicação do isolante; se secar de
um dia para o outro é necessário lixar.
Dados Técnicos do Produto
Viscosidade da mistura:
Peso específico:
aproximadamente
Catalisador:
Sólidos na mistura:
Tempo de secagem:
h (dependendo
Tempo de vida:

8’’ – 12’’ em copo F4 a 20 ºC
0,915

g/cm3

a

20

ºC

B1303 a 100%
23%
80-100 g/m2 secam aprox. em 1
da temperatura)
3 - 5 horas aproximadamente

Precauções
Agitar bem o recipiente antes de usar.
Não deixar recipientes abertos.
Aplicar com boa renovação de ar.
A estabilidade do catalisador é de 6 meses estando bem fechado.
Observações
A IBERSA garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições
gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples
indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da IBERSA. A
aplicação dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a IBERSA não é
responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos
produtos, a IBERSA reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos
sem aviso prévio.

