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Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado
ACABAMENTO POLIURETANO, 2 COMPONENTES - Parquet
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Acabamento em poliuretano de natureza poliuretánica de dois componentes, incolor,
altamente recomendável para cobrir piso em parquet. Destaca-se pela sua boa
resistência à abrasão, dureza e flexibilidade.
Estas características fazem com que Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado® esteja
recomendado para cobrir superfícies que sofram desgaste mecânico, como escadas ou
parquet.
Catalisa-se com o Componente B 600 a 50%.

PROPRIEDADES:




Excelente dureza;
Resistência à abrasão;
Boa tenacidade e flexibilidade.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
- Embalagens de 5 litros.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:



Rolo;
Pincel.

APLICAÇÃO:
Antes da aplicação de Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado®, a superfície a
envernizar deve ser tratada com um fundo de poliuretano específico para parquet,
devido ao seu excelente poder de penetração e elasticidade, como Iberfon XL®,
reticulado com componente B 800 a 100% ou Iberfon 0113®, com o componente B
6512 a 50%. A aplicação mais geral é com pincel ou rolo em quantidades não
superiores a 180gr/m 2, podendo o produto ser diluído com 5-10% de diluente
retardante DR 540, se as condições de aplicação assim o exigirem (por exemplo,
durante o verão para evitar a libertação de gases).
Aconselha-se esperar 48 horas depois da aplicação de Iberfon 0113, para garantir uma
correcta reticulação e para evitar remover o fundo. Se vai repintar sobre o Iberpol
1050-1075 PQ, é necessário lixar um pouco a primeira camada para garantir aderência
entre as camadas.
Em aplicações com elevada humidade, recomenda-se diluir o produto com 5-10% de
diluente anti-condensação de poliuretanos para evitar problemas de condensação.

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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Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado
ACABAMENTO EM POLIURETANO, 2 COMPONENTES - Parquet

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
Viscosidade da mistura:
Duração da mistura:
Peso específico:
Sólidos na mistura:
Densidade aconselhada:
Tempos de secagem para 120 micrómetros (20ºC):
 Tacto: 30 min
 Pegada: 5-7 horas
 Profundo: 24 horas

20” +4 em copo F-4 a 20ºC
5-6 horas
0.98 +0.015 kg/l
36%
<180g/m2

PRECAUÇÕES:
- Agitar bem antes de usar:
- Fechar a lata depois de usar;
- Utilizar apenas em locais bem ventilados;
- Disponível folha de segurança do produto.

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.

