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IBERPOL 3000
ACABAMENTO POLIURETANO, DE DOIS COMPONENTES
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Acabamento poliuretano incolor de dois componentes, reticulável a 50% com componente B 350
ou outros, dependendo do tipo de aplicação necessária.

PROPRIEDADES:





Secagem rápida.
Excelente toque.
Boa tixotropia.
Boa resistência ao risco.



Boa dureza superficial.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Embalagens de 5 e 25 litros.
Disponível com os seguintes graus de brilho: BRILHO, SEMIBRILHO, ACETINADO, SEMIMATE E
MATE.

APLICAÇÕES:
Pelo seu carácter tixotrópico, torna-se adequado a trabalhos na vertical para todo o tipo de
carpintaria e mobiliário. Envernizamento geral de carpintaria e mobiliário de interior.

MODO DE EMPREGO:
O produto é catalisado, na proporção 2:1, com o componente B 350.
Antes da aplicação deste produto, a superfície a envernizar deve ter sido tratada com
um fundo de poliuretano da gama Iberfon e posteriormente lixado.
O Iberpol 3000 é muito adequado para trabalhos de poro fechado, desde que
anteriormente tenham sido aplicadas uma ou duas demãos de Iberfon 2000,
dependendo do tipo de madeira a envernizar.
A aplicação mais geral é feita com pistola aerográfica, em quantidades não superiores a
180 gr/m2, embora, pelo seu grande poder de exaustão e pela sua composição, também
seja possível a aplicação através de cortina, podendo ser diluído com 5-10% de diluente
de poliuretano ou retardante se as condições de aplicação assim o exigirem.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

CORTINA
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:
 Resíduo sólido (%):
o Componente A: 46±2
o Componente B 350: 36±2
 Peso específico (Kg/l a 20ºC)
o Componente A: 0.991 ±0.015
o Componente B 350: 1.010±0.015
 Viscosidade (Copo Ford 4 a 20ºC)
o Componente A: 65” ±30”
o Mistura: 30’’±6’’
 Vida da mistura:
o 8 horas ± 1, dependendo do componente B.
 Densidade aconselhada:
o Pode aplicar apenas uma demão do produto, nunca ultrapassando,
em nenhum caso, os 180 g/m2.
 Secagem ao ar (120 micrómetro, a húmida, a 20ºC)
o Toque: 13 min.
o Pegada: 55-70 min.
o Profundo: 5-7 horas.
 Repintura:
o É aconselhável aplicar o acabamento de poliuretano Iberpol 3000
após, no mínimo, 16 horas, para que não remova o fundo.
 Diluente recomendado:
o DILUENTE D 2000 (NORMAL)
o DILUENTE DR 540 (RETARDANTE)
(*) Os dados correspondem a Iberpol 3000 acetinado.
PRECAUÇÕES
 No verão ou em temperaturas ambientes elevadas, é aconselhável diluir o
produto com 5-10% de diluente retardante, para evitar a libertação de gases
perigosos.
 Em aplicações com elevada humidade, recomenda-se diluir o produto com 5-10% de
diluente anti-condensação de poliuretanos para evitar problemas de condensação.
 O componente A deve ser agitado na sua embalagem antes da utilização, para
obter sempre o mesmo grau de matização.
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 O componente B, depois de ter sida iniciada a sua aplicação, deve permanecer
em contacto com o ar o menor tempo possível, já que reage com a humidade
ambiente e pode degradar-se, dando origem a problemas na aplicação.
 Aplicar em locais bem ventilados.
 Existe ficha de segurança do produto à disposição dos clientes.

ADVERTÊNCIAS
Manter todas as embalagens fechadas depois da sua utilização. A estabilidade deste produto, em
condições adequadas de armazenamento, é inferior a um ano, desde que esteja bem fechado e em
correctas condições de armazenamento (T. de armazenamento = 5ºC – 30ºC). Não colocar os
resíduos directamente na rede de saneamento.

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.

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.

