CÓDIGO: 822021

FICHA TÉCNICA

DATA: 01/06/2015

PROTECTOR INCOLOR IBEROC®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Produto concebido para a protecção de painéis compósitos híbridos, de madeira e cimento.
Pelas suas componentes de elevadíssima tecnologia, oferece aos painéis uma grande
protecção contra os agentes climatéricos, incluindo chuva, raios ultravioleta, etc., sem alterar
o aspecto natural do mesmo e assim aumentando consideravelmente a sua durabilidade.
PROPRIEDADES
•
•
•
•
•
•

Fácil aplicação;
Aspecto natural;
Impermeável;
Auto-lavável;
Permeável ao vapor de água;
Elevada durabilidade.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Embalagens 20 litros.
Disponível em incolor.
APLICAÇÕES
Especialmente indicado para a protecção de painéis exteriores verticais de compósito (tipo
VIROC).

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO
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PLICAÇÃO
As superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de pó e gorduras. Este produto pode ser
aplicado sobre paramentos húmidos (máximo de 25%), mesmo com chuva, resistindo à água
da chuva 20 minutos depois da sua aplicação. Pode ainda ser aplicado sob um amplo leque
de temperaturas entre os -20ºC e os 40ºC. Não é necessário diluir o produto. Homogeneizar
correctamente antes da aplicação. Pode ser aplicado com qualquer um dos métodos
referidos anteriormente, tendo especial atenção nos limites das placas. A quantidade de
produto recomendada para a correcta protecção do painel deve ser de, pelo menos, 350
ml/m2.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO*
Viscosidade……………………………………………… 10-14 poises
Peso específico………………………………………… 0.81-0.84 Kg/L
Rendimento teórico…………………………………. 2,5-3 m²/L/ duas demãos
Tempos de cura:
•
•

Tacto…………………………………………….. máximo 2 horas
Total……………………………………………..24 horas

Resistente ao envelhecimento artificial (UNE-EN ISO 16474-1:2014)
Resistente ao envelhecimento natural (UNE-EN ISO 2810:2005)
Absorção de água (EN ISO 7783-2 e EN 1602-1): V 1
Permeabilidade à água líquida (EN 1062-3 y EN 1062-1): W 3

ADVERTÊNCIAS
Manter as embalagens bem fechadas depois da utilização. A estabilidade deste produto durante o armazenamento
é de, pelo menos, 2 anos, desde que hermeticamente fechado na sua embalagem original e em correctas condições
de armazenamento. Não colocar os resíduos directamente na rede sanitária.

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.

