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REVESTIMENTO
POLIURETANO
BASE AQUOSA
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PROPORÇÕES DA MISTURA: 110 partes de Aquapur -Base-, por 10 parte de Catalisador Aquapur (546CATA).

PREPARAÇÃO DA MISTURA: Agitar bem as embalagens antes de serem utilizadas. Deitar o Catalisador Aqua-
pur na Base e agitar com um misturador de baixa rotação, evitando o mais possível a introdução de ar durante a agitação.  
A temperaturas elevadas é recomendável adicionar à base de até 10% de água para aumentar o tempo de secagem do 
filme aplicado.

UTILIZAÇÃO DA MISTURA:  Aproximadamente 2 horas a uma temperatura de 20 ºC. A temperaturas mais 
elevadas o tempo de utilização da mistura reduz.

SUPORTES: Devem estar limpos, secos, livres de pó, gorduras, óleos, ceras ou restos que prejudiquem a aderência. 
Caso seja necessário, efectuar uma preparação prévia do suporte de modo a assegurar uma boa aderência. Sobre suportes 
cimenticios é imprescindível aplicar um primário incolor ou à cor.

MÉTODO DE APLICAÇÃO: Aplicar com brocha ou rolo de pêlo curto.

RENDIMENTO: Como camada de acabamento 75 – 100 gr/ m2

SECAGEM A 20 ºC: A superfície torna-se transitável a tráfego ligeiro após 24 horas da aplicação. A resistência total 
só se consegue ao final de 7 dias.

NOVA CAMADA: Mínimo 90 minutos. Máximo 8 horas. Aplicar a camada seguinte no mesmo dia de trabalho. Caso 
contrário, será necessário abrir a porosidade com uma lixa fina de modo a assegurar uma correcta aderência da camada 
superior.

CONDIÇÕES DA APLICAÇÃO: A temperatura ambiente e a do suporte deve estar compreendidas entre 10 ºC 
e 30 ºC. A humidade relativa do ar deve ser inferior a 80%. Durante a aplicação e a secagem do produto deve haver uma 
boa ventilação do recinto, no entanto deve ser evitado a entrada de pó.

      Base  Catalisador

  Kit de venda    11 kgs.     2 kgs.  
                2,75 kgs.               1 kg.    

AQUAPUR CORES CARTA
Código: 546               Cor: CORES CARTA

Produto à base de resinas de poliuretano alifático de dois 
componentes, transparente de base aquosa.

Utiliza-se para selagem final de solos de betão, betão poli-
do e impresso, grés, terrazo e em geral em todo o tipo de 
superfícies minerais em interiores ou exteriores. Utiliza-se 
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também como camada de selagem em sistemas de epóxi cimentício e sistemas à base de resinas epóxi ou poliuretano.

Propriedades: Excelente resistência superficial e à abrasão. Excelente aderência sobre o betão com primário e resinas epóxi 
ou poliuretano. Muito boa aderência sobre suportes pouco porosos (grés, terrazo, etc.). Boa resistência química. Boa resis-
tência aos raios solares e aos agentes atmosféricos. Superfície antiderrapante. Fácil limpeza
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SEGURANÇA E HIGIENE: Evitar o contacto directo com a pele. Utilizar luvas, máscara e óculos durante a apli-
cação. Em caso de contacto com os olhos, pele ou mucosas, lavar imediatamente com água limpa e consultar um médico. 
Para mais informações solicitar a Ficha de Segurança

ARMAZENAMENTO: Um ano desde a sua fabricação em embalagem original, sem abrir, longe de baixas tempe-
ratura ou exposição directa ao sol.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Produto à base de resinas de poliuretano alifático de dois componentes, transpa-
rente de base aquosa.

A informação constante nesta ficha técnica é baseada em testes no nosso laboratório e na nossa experiencia.  Aplicações do produto que não sejam as reco-
mendadas serão da responsabilidade do cliente.  Garante-se que todos os produtos cumprem as especificações determinadas nas fichas técnicas e fichas de 
segurança. No caso de reclamação garantimos reposição do material defeituoso, ficando excluídas reclamações adicionais
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folha técnica

ESPECIFICAÇÃO DA BASE:
DENSIDADE 1,05±0,05 gr/cc 
 (de acordo com a cor)

CONTEÚDO SÓLIDO 37,5%±2,5% em peso 
 (de acordo com a cor)

VISCOSIDADE 35 segundos (CF4 a 20 ºC)

COMPOSIÇÃO Polímero em meio aquoso

   

ESPECIFICAÇÃO DO CATALISADOR:
DENSIDADE 1,08±0,02 gr/cc

CONTEÚDO SÓLIDO 65%±2% em peso

COMPOSIÇÃO Poliisocianatos

      
ESPECIFICAÇÃO DA MISTURA:
DENSIDADE 1,05 gr/cc±0,05
 (de acordo com a cor)

CONTEÚDO SÓLIDO 40% ±2 em peso
 (de acordo com a cor)

LIMPEZA FERRAMENTAS Água (antes da secagem do   
 produto)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO:
ASPECTO Semi-brilhante

COR Cores carta.

RESISTÊNCIA ABRASÃO 17 – 19 mg
ASTM D4060-95 (CS10; 1000 ver; 1 kg)

CONTACTO COM
ALIMENTOS: 
     Simulação A (etanol 10%)  APTA
     Simulação B (ac. Acético 3%) APTA
     Simulação D (isooctano)  APTA

(De acordo REGULAMENTO UE Nº 10/2011, sobre produtos destinados a 
entrar em contacto com alimentos e baseado nas normas UNE-EN 1186-
1:2002, UNE-EN 1186-3:2002 e UNE-EN 1186-14:2003)

CLASSIFICAÇÃO DE ANTIDERRAPÂNCIA
Classe 1. Classificação Classe 3 é obtida pela adição, à 
base, de agregado grduado 0,2 em uma proporção de 
4:1 (mistura / agregado).

NOTA: Recomenda-se aplicar uma demão de Verniz Aqua-
pur em cores claras, brancas ou outras cores saturadas que 
não são da carta(consulte Departamento Técnico).


