
FICHA TÉCNICA

2102 DEFINITIVE
MÁSTIQUE RÁPIDO PARA CHAPAS

Carroçaria Náutico

Descrição e aplicações
DEFINITIVE é um mástique de poliuretano monocomponente indicado para vedar carroçarias de viaturas, fácil de repintar. 
Sem silicone.
Resistente à água e aos produtos de limpeza à base de água. Resiste a contactos ocasionais com carburantes, óleos 
minerais, óleos vegetas e animais. Não resiste aos ácidos orgânicos, álcool, ácidos minerais concentrados e soluções 
cáusticas ou solventes.
DEFINITIVE é adequado para vedações, colagens simples em metais e metais pintados (bicomponentes), plásticos e 
plásticos pintados, para reduzir as vibrações e para insonorizar no setor da construção e reparação de automóveis.
O produto pode ser utilizado também no setor náutico.

Preparação do suporte
As superfícies devem estar limpas, secas e sem qualquer resíduo de graxa, óleo, poeira ou oxidação.

Aplicação
Método de aplicação:
 - Fure a membrana protetora e corte o bico; para obter o melhor resultado, deve ser aplicado com pistola.

Estabilidade de estocagem
12 meses na embalagem íntegra
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Características Técnicas

Cor branco-preto-cinzento
Peso específico * 1,18 kg/l ( ± 0,05)
Dureza Shore A (ISO 868-3 s) aprox. 45
Alongamento máximo (ISO 37) > 600 %
Módulo a 100% (ISO 37) 0,5 Mpa
Resistência à tracção (ISO 37) 1,4 MPa
Resistência à temperatura de -40°C a +90°C
Secagem a ar * 60 minutos aprox., livre de poeira
Repintável após 60 minutos aprox.
Valor limite UE para o conteúdo de COV
(Diretiva 2004/42/CE)

Categoria B/e BS: COV máximo 840 g/l
COV produto < 840 g/l

Os dados são registados à temperatura de 23°C e UR de 50%.

Observações
• Apenas para uso profissional.
• Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
• Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
• Não aplique se a temperatura for inferior a + 5 ou superior a 35°C.
• É possível remover das ferramentas o DEFINITIVE não polimerizado com solventes adequados. Uma vez endurecido, 

o material pode ser retirado apenas mecanicamente.
• As mãos e a pele devem ser lavadas imediatamente com um produto para lavar mãos industrial e água.
• As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. 

Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas 
de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores 
reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação 
do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes 
lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA 
S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, 
consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.
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