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PLASTIBER N 1000
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O Plastiber é um líquido viscoso para misturar com pó de madeira (serrim fino)
que realiza uma massa para tapar imperfeições na madeira.

PROPRIEDADES:
• Fácil aplicação.
• Fácil lixamento.
• Secagem rápida.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Embalagens de 2Lt e 10Lt.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Plastiber N 1000 aplica-se sobre qualquer tipo de madeira, já que a mistura final
se realiza com o serrim da madeira com a qual se está a trabalhar.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO
Espátula

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.

CÓDIGO: 330538

FICHA TÉCNICA

PLASTIBER N 1000

EMISSÃO: 23-10-15

MODO DE EMPREGO:
Misturar o liquido com o pó de serrim de madeira com a que se está a
trabalhar e tapar a imperfeição da madeira ( buraco, greta, …..) aplicando
com uma espátula a massa resultante dessa misturar.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densidade ……………………… 0.90 - 0.92 Kg/L.
Densidade CA ………………… N/A
Viscosidade da mistura ……N/A
Cor ………………………………... Incolor
Pot life: …………………………… N/A
Espessura recomendado…. N/A
Conteúdo em sólidos componente A (%): 10+/-2
Conteúdo em da mistura (%): N/A
Secagem em tato …………… N/A
Secagem total ………………….. Em função da espessura aplicada
Tempo para recomendado para repintura: N/A

ADVERTÊNCIAS:
•
•
•
•
•
•

Agitar a embalagem antes de usar.
Não deixar embalagens abertas.
Utilizar apenas em locais bem ventilados
Não colocar os resíduos na rede sanitária doméstica.
Este produto tem a ficha de segurança disponível.
Manter as embalagens bem fechados depois da sua utilização. A
estabilidade deste produto armazenado é de pelo menos 1 ano, na
sua embalagem original bem fechada e nas corretas condições de
armazenamento. (Tª de armazenamento = 5°C - 30°C).

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.

