FLINTKOTE
Betume asfáltico
Descrição do
Produto:

Massa betuminosa de natureza asfáltica, com cargas especiais.

Propriedades

É um produto altamente impermeável, com boa elasticidade e resistência à intempérie e ao
impacto de pedras soltas e gravilha.

Utilização:

Preparação da
Superfície:

Aplicação:

É uma massa muito usada tanto no sector da reparação automóvel, como na construção civil
como seja, na proteção de certas partes inferiores de veículos automóveis ou, no isolamento
exterior de tubagem enterrada, por exemplo.
A superfície metálica a proteger deve estar bem limpa, desengordurada e livre de qualquer
contaminação.
A superfície de reboco deve estar limpa, seca, dura e isenta de materiais soltos ou com má
aderência.
Homogeneizar o produto antes de o aplicar.
A aplicação é normalmente feita à trincha, a rolo ou à pistola (especial para massas
tixotrópicas), com uma diluição adequada para cada tipo de processo que, em qualquer caso,
não deverá ultrapassar os 5% em volume.

Características
Físicas:

ASPECTO:
CORES:
TEMPOS DE SECAGEM:

Armazenagem:

Segurança e
Ambiente:

Preto
Temperatura ambiente de 20ºC e 70% de HR
Seco e Duro: 8 horas

DILUENTE:

Diluente Sintético

DENSIDADE:

1.010 ± 0,01 g/cm3

RENDIMENTO:

Fornecimento:

Pasta Betuminosa

Dependente das condições de aplicação e do tipo de
suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 2
a 4 m2/L/demão

1.2kg, 6kg e 24kg
Deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma
temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período médio de 12 meses.
Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do
produto.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET Tintas lda guarda o direito
de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam
as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições
de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão
sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.
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