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Vedante para temperaturas extremas

Tipo de produto:

Massa adesiva monocomponente à base de
silicatos .

Campo de aplicação:

Para selar uniões, fendas ou fissuras que tenham
que suportar altas temperaturas .

Características de uso:
- Preparação do suporte :

As superfícies a unir devem estar isentas de pó,
gordura, areia ou óxido.
Humedecer com água as partes a reparar.

- Aplicação do produto:

Aplicar o produto sobre a peça a reparar exercendo
pressão com a espátula, para conseguir a
máxima aderência.
Ligar a instalação (o calor acelera o endurecimento
do produto).

Propriedades do adesivo endurecido:
- Cor:

Preto.

- Resistência térmica :

Até 1000ºC.

Outras propriedades:

Desmontável.
Permite a limpeza de chaminés e tubos .

Apresentação:

Tubo de 110 g.
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Condições de armazenagem:

O produto deve ser armazenado entre 10ºC
e 25ºC.

Prazo de validade:

O prazo de validade deste produto, conservado na
respectiva embalagem de origem fechada e em
correctas condições de armazenagem, é de 1 anos.
Decorrido este prazo, é possível que o produto ainda se
encontre em bom estado. É recomendável comprovar
procedendo a um teste prévio ou consultando o nosso
Serviço de Assistência ao Cliente.

Importante

A presente informação baseia-se na nossa experiência prática e nos testes de laboratório. Devido
à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação fora
do nosso controlo, lembramos a necessidade de efectuar testes práticos e controlos suficientes em
cada caso, de forma a garantir a idoneidade do produto em cada aplicação específica. A nossa
garantia estende-se exclusivamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são
submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas responsabilidades de
qualquer outro tipo.
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