INCI T.R. 71160

NACIMUROS – 2000
Emulsão para Protecção de
Fundações

O NACIMUROS é uma emulsão betuminosa enriquecida em resinas polímeras em fase aquosa.
Propriedades do Produto
- Produto com grande aderência;
- Pode ser aplicado 1 ou 2 camadas;
- Possui uma excelente resistência às águas agressivas;
- Excelente resistência aos raios U.V., não se escama;
- É um produto de fácil aplicação;
- A aplicação é directamente no suporte.
Campos de Aplicação
etc.
Fundações, betões enterrados, etc
Preparação da Superfície
Todas as superfícies a revestir devem estar limpas e estruturalmente sãs. É preciso eliminar
todas as partes não aderentes, tais como: restos de cimento, pós, óleos e restos orgânicos ou
outros contaminantes que possam afectar negativamente à aderência.
Preparação da Aplicação
se com trincha e rolo
rolo.
NACIMUROS aplica-se
Proporções da Mistura
Aplica-se
se directamente no suporte.
Condições de Armazenamento
ento
O NACIMUROS deve ser armazenado em local cobe
coberto,
rto, separado do chão, proteger de todas as
fontes de humidade e de congelação, e dos raios U.V. O limite de tempo de validade do
produto é de 12 meses.
Condições de Aplicação
- Misturar o produto antes da aplicação
aplicação;
- Limpar o material de aplicação com áágua enquanto fresco;
- Não aplicar com temperaturas inferior
inferiores a +5ºC ou superiores a +40ºC.
Higiene e Segurança
- NACIMUROS não é considerado um produto tóxico;
- Em caso de contacto lavar imediatamente com água limpa em abundância os salpicos de
produto que atingirem acidentalmente a pele ou os olhos (contactar de imediato o médico).
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Características técnicas, físicas e químicas do NACIMUROS
COR
Castanho-escuro
ESTADO FISICO

Massa

PROCESSO DE CURA

12 horas

RENDIMENTO

2 a 4m2/kg., varia conforme o suporte

LIMPEZA

Água e/ou diluente

ACONDICIONAMENTO

Embalagens de 20kg.

TRATAMENTO DE RECIPIENTES VAZIOS

Para protecção do ambiente,
completamente os recipientes.

esvaziar

Símbolos e Frases de Risco (R) e Segurança (S)

R58 – Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

PERIGOSO PARA O AMBIENTE
FRASES DE
SEGURANÇA

S 2 – Manter fora do alcance das crianças.
S 29 – Não deitar os resíduos no esgoto.

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica e de segurança é baseada em função da nossa experiência e conhecimentos actuais. A
NACIONALREV não se pode responsabilizar directa e indirectamente pelo uso incorrecto dos seus produtos bem como pelas superfícies onde os seus
produtos são aplicados em obra, em que não temos qualquer participação. Os valores especificados podem sofrer certas variações.

