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Descrição e aplicações 
Betume bicomponente em pasta com adição de microesferas cavas especiais que permitem obter 
una lixagem a seco insuperável, e um medio peso especifico, não aumentando muito o peso das 
partes quando são aplicadas espessuras elevadas.  
É caracterizado pela facilidade de espatular e apresenta grande aderência a chapas zincadas, aço, 
alumínio, ligas ligeiras, e fibra de vidro. 
 

Características técnicas 
Cor : branco 
Peso específico∗∗ : parte A: 1.30 kg/l ( ± 0.03) 
Endurecedor : em pasta cód. 4000 
Relação de catálise : 100 de A + 1 ÷ 3 de B em peso com tubo; 
  posições 1-2-3 para sistema DIDOC 
Tempo de gel∗∗ : 4’ ÷ 6’ com 2.5 partes em peso de endurecedor para  
   100 partes de A 
Polimerização completa∗∗ : após 2 horas 
Lixável∗∗ : após 30 minutos em espessura média 
Flexibilidade : média 
Resistência à água : ótima 
Resistência aos solventes : ótima  
Estabilidade de estocagem∗∗ : 12 meses em embalagem íntegra, ao abrigo da luz.  
∗∗Os dados são registados à temperatura de 20°C e UR de 65%. 
 
Produto em conformidade com a Directiva 2004/42/CE-IIB(b) conteúdo máximo de COV: 250 g/l 
 

Modo de aplicação 

Tipos de substrato apropriados : Aço, ferro fundido, alumínio, ligas leves, aço zincado, 
tintas velhas e fibra de vidro sem agentes lubrificantes. 

  Para casos particulares, consulte o nosso SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

 
Substratos não apropriados : Wash primer, primer epóxi com endurecedores 

fenólicos, tintas termoplásticas, primer sensível a 
solvente. 

  O cobre e as suas ligas devem ser tratados primeiro 
com um primer de aderência não fenólico ou ácido. 

 
Preparação do substrato : As partes a serem preenchidas devem estar secas, 

limpas, sem poeira e ásperas (o que é obtido através 
de lixamento). 

         
Método de aplicação : espátula 
 
Preparação do produto : Para a utilização, acrescente à massa o endurecedor 

de acordo com a temperatura ambiente e com o tempo 
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de gelificação desejado, conforme indica a tabela a 
seguir. 

 
Quantidade recomendada para 

temperatura 
Tubo (em peso) Posição sist. DIDOC

até 10°C 3 por 100 3 
10 ÷ 20°C 2 por 100 2 

                        acima de 20°C 1 por 100 1 
   
Misture cuidadosamente e aplique fazendo aderir muito bem ao substrato aplicando uma leve 
pressão na espátula. 
Para o lixamento, recomenda-se utilizar as seguintes lixas: P80, P120, P180, P240. 
Para um ótimo resultado, antes da pintura final recomendamos aplicar o primer isolante EQUALIX 
HS série 1513 ou STAR PRIME HT série 1543. 
 
Lâmpadas infravermelhas 
Utilizando as lâmpadas infravermelhas de ondas curtas ou médias, o tempo de espera antes de 
lixar pode ser reduzido, obtendo ao mesmo tempo uma superfície mais seca. 
Após a aplicação, aguarde alguns minutos antes de fazer a irradiação da massa. 
É importante que a temperatura da massa não supere nunca 90°C. Portanto, contate o fabricante 
da lâmpada para obter informações sobre a sua utilização (por exemplo, tempo e distância). 
 
OBSERVAÇÕES: Não é aconselhado aplicar se a temperatura for inferior a +10°C 
 
As informações da presente ficha técnica são fornecidas com base nas nossas melhores 
experiências e conhecimentos técnicos; todavia, não isentam da realização de testes e ensaios 
prévios por parte dos utilizadores para determinar se apropriado para a utilização. Para mais 
informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações particulares,  consultar a nossa 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  
APENAS PARA USO PROFISSIONAL 


