
Massa de poliuretano de alta qualidade monocomponente de alto módulo indicado para a 
colagem e selagem de materiais como laminas impermeabilizantes da Revestech, cerámicas, 
madeiras, PVC, ABS, metais, etc. Permanece elástico depois de secar. Excelente aderência e 
resistencia química. Pintavél. Apto para uso exterior e interior.

Adesivo para a realização e selagem de juntas. 

Descrição

Produto

Referência Descrição

544015323 REVESTECHFLEX WHITE

Propiedades Valor Unidade Norma

PRODUTO NÃO CURADO

Formação de pele
(23ºC e 50% h.r.)

Aprox. 90 min. M.I.

Formação de pele
(23ºC e 50% h.r.)

2 - 3 mm/24h M.I.

Temperatura de aplicação De +1 a +30 ºC ---

Propiedades Valor Unidade Norma

PRODUTO NÃO CURADO

Dureza Aprox. 55 ShA DIN 53505

Resistência à tração 1.7 – 1.9 Mpa. DIN 53504

Modulo elástico a 100% 0.8 – 1.0 Mpa. DIN 53504

Extensão à rotura 400 – 600 % DIN 53504

Resistência à temperatura
em serviço

De -40 a +90 ºC ------

Datos técnicos

Composição Elastômero de uretano

Presentación Cartuchos de 300 ml.

Aspecto Pasta tixotrópica

Resultados: Testados em laboratório.
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Para conseguir uma perfeita aderência ao substrato, as superfícies devem estar limpas e livres de pó, gordura, óleos, água, poluição, óxidos, etc., 
para este fim, em alguns casos, para além de um tratamento mecânico, recomenda-se a limpeza com solventes orgânicos (álcool, acetona ou 
MEK) até que todos os contaminantes sejam completamente eliminados. Nunca utilizar sabões, detergentes ou água. Colocar o bocal no cartucho 
e cortá-lo na largura desejada da junta; pressionar o selante com a pistola de aplicação para que toda a junta fique perfeitamente coberta e os 
seus flancos estejam cheios; espalhar com uma espátula arredondada. Juntas demasiado profundas devem ser preenchidas com material de 
enchimento, impedindo que o selante se agarre ao fundo. Qualquer modificação da junta deve ser realizada antes do fim do tempo de cura.

Instruções de utilização

Utilização em áreas bem ventiladas. Evitar o contacto com os olhos e as mucosas. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente 
com água, se necessário procurar aconselhamento médico. Para mais informações, ver ficha de segurança.

Saude e segurança

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado entre +5 e +25°C, longe de fontes de calor e humidade. Prazo de validade: 9 meses em recipiente 
original não aberto.

Armazenamento

Produto curado: Meios mecanicos.
Produto fresco: Com solventes organicos.

Limpeza

Especialmente indicado para a selagem da faixa de impermeabilização perimetral no bordo do PLATO LEVEL, bem como para colar os azulejos aos 
perfis de PVC utilizados no PLATO LEVEL. Também é indicado para selar a união de peças WALK LEVEL e para colar azulejos cerâmicos aos perfis 
de PVC deste sistema. É também utilizado para colagem entre diferentes materiais como cerâmica, madeira, PVC, ABS, metais, etc. É sempre 
recomendado fazer testes de adesão em qualquer material não conhecido pelo utilizador.

Usos e aplicações
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