BLIC NOIR

BETUMINOSO PRETO PARA PAREDES ENTERRADAS
•

COD:16004

PRESENTAÇÃO

- BLIC NOIR é uma emulsão asfáltica em pasta fluida obtida pela dispersão de pequenas partículas de
betume asfáltico em água, juntamente com um agente emulsionante anionicos.

•

VANTAGENS

- BLIC NOIR uma vez pronta, é insolúvel na água e elástica. Tem grande aderência sobre todo o tipo
de superfícies porosas: madeira, cimento, etc. Totalmente estável e de grande duração. Pode-se aplicar
sobre superfícies ligeiramente húmidas, isenta de dissolventes. Não é inflamável, nem tóxico e é muito
impermeável (tanto á água, como ao vapor).

•

MODO DE EMPREGO

- BLIC NOIR a superfície deve estar completamente limpa, sem pó, sem óleos ou qualquer outro
material estranho.
Pode ser aplicado com uma brocha ou pistola e com apenas uma demão, deixe secar o produto antes
que entre em contacto com outros materiais, não aplicar em tempo de chuva e aplicar com
temperaturas superiores a 5ºc.
COMO PRIMARIO aplicar uma camada de BLIC NOIR, diluída até 30% de água, não é necessário
esperar 24 horas para a aplicação posterior de membranas asfálticas, rendimento aprox. de 0,3-0,5
kg/m2.
COMO PROTECÇÃO aplicar uma primeira camada de BLIC NOIR, diluida em 50% de água. Como
primário, aplicar uma camada de BLIC NOIR puro sobre a superfície anterior, dando-lhe uma
espessura aprox. de 1 mm, formando uma camada contínua, uma vez seco aplicar uma segunda
camada da mesma maneira, mas, cruzada sobre a anterior, rendimento aprox. é de 1Kg/ m2.

•

CARACTERISTICAS

DA EMULSÃO: Densidade relativa a 25ºC:1,05gr./cm3.
Endurecimento antes de 24 horas.
DO RESIDUO SECO: Aquecimento a 100ºC, não de nota formação escorrimento nem bolhas.
Resistência à agua – não se observam bolhas na película ensaiada.

•

ARMAZENAGEM

- Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a
estabilidade do produto é de cerca de 1 ano.
- Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.
- Recomenda-se sempre a consulta da respectiva ficha de segurança, antes da utilização do
produto

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

