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PRODUTO 

 Espuma poliuretânica monocomponente, em aerosol, que cura por contato com a 

umidade ambiente. 

PROPRIEDADES GERAIS  

a) Sem curar: 

Aspecto:    Espuma moldável, tacktosa 

Cor:     Amarelo claro 

Densidade: (+25ºC):   1,2 (+- 2%) g/cm3 

Tempo de formação de película: 10 – 20 minutos 
(23ºC, 50% umidade relativa) 
 

Tempo de Cura:   24 horas 
(23ºC, 50% umidade relativa) 
  
Temperatura de aplicação:  +5 a + 35ºC 
 

b) Curado: 
 
 Aspecto:    Espuma semi-rígida 
  
 Cor:     Amarelo claro 
 
 Peso específico do produto 

espumado:    20 – 25 Kg/m3 
 
Volume máximo alcançado 
livremente:    13 – 15 litros/aerosol por 250 ml 
     25 – 30 litros/aerosol por 500 ml 
     40 – 45 litros/aerosol por 750 ml 
 
Resistência à compressão  
(DIN 53421):    0,04 – 0,05 MPa 
 
Ruptura de alongamento 
(DIN 53455):    20 – 25% 
 
Resistência à tração  
(DIN 53455):    0,07 – 0,08 MPa 
 
Temperatura de trabalho:  -40 a + 90 ºC 
 
Absorção de água (DIN 53428): Mas. 1 vol. % 

 
APLICAÇÃO 
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Produto para a construção e reforma de obras 
civis. De grande aplicação também no lar, 
veículos, para hobbies e na indústria. Adere 
gesso, plásticos, cimento, metais e madeira. 
Excelente como isolante térmico e acústico. 
Adequado para exteriores (proteja-o da radiação 
UV com pintura). Utilizado para a colocação de 
portas e janelas de carpintaria em plástico, 
madeira e alumínio. Para preencher buracos e 
ocos em paredes na instalação de equipamentos 
e dutos de ar condicionado, de quadros de 
circuitos elétricos, de dutos de ar, gás, etc. Fixa 
caixas de ventilação. Veda e fixa painéis, tacos e 
pisos. Elimina ruídos em reparos de carrocerias. 
Pode ser lixado, cortado, perfurado e pintado. O 
volume máximo de obtém da expansão livre do 
produto. 

 

MODO DE USO 

1. Use óculos de proteção e luvas. 
2. Assegure-se de que as superfícies estejam 
livres de sujeira e graxas. 
3. Agite vigorosamente o aerosol. Enrosque a 
cânula aplicadora. Vire a embalagem de cabeça 
para baixo e pressione suavemente. 
4. Para melhor expansão e fixação da espuma, 
pulverize com água as superfícies antes da 
aplicação. Quando o espaço a preencher excede 
os 5 cm de profundidade, aplicar em várias 
passadas, esperando que a camada anterior se 
expanda e seque. A cada reaplicação, pulverize 
novamente as superfícies com água. 
5. Para reutilizar sem inconvenientes a 
embalagem, basta remover o conteúdo, limpar a 
válvula e a cânula aplicadora. 

O tempo de cura depende da temperatura e da 
umidade ambiente, da área e da espessura do 
recheio. Uma vez endurecida, pode ser 
trabalhada mecanicamente e pintada. 

Atenção: é muito difícil a limpeza das mãos 
após a cura da espuma. Use luvas. Em caso de 
contato acidental com a pele, limpe em seguida 
com acetona ou metiletilcetona (MEK). Ambos os  

 

produtos são inflamáveis e levemente irritantes. 
Devem ser usados tendo em conta as 
precauções do fabricante dos mesmos. Se não 

tiver nenhum solvente, sugerimos limpar-se com 
um pano absorvente. 

APRESENTAÇÕES 

Aerosol por 500 ml de conteúdo líquido. 

PRECAUÇÕES 

a) De armazenagem: 

 Manter em lugares frescos e secos, 
protegidos das radiações solares, nas 
embalagens originais fechadas (a menos de 
+25ºC), na vertical. Vida útil: 12 meses. 

b) De uso: 

 Evitar qualquer contaminação. Uma vez 
aberto, usar o conteúdo dentro dos 3 primeiros 
dias. Conteúdo sob pressão. Não perfurar nem 
abrir o aerosol. 

c) Toxicidade: 

 Evitar o contato. Em caso de contato 
acidental com a pele, lavar com água e sabão. 
Em caso de contato acidental com o olhos, lavar 
com água em abundância. Não respirar os 
vapores. Usar em lugares ventilados. 

 F+: Muito Inflamável 

 Xn: Nocivo. Consultar a Ficha de Segurança 
correspondente. 

 

Os dados contidos nesta Ficha possuem caráter 
informativo. Foram produzidos de acordo com os 
melhores conhecimentos e experiências feitas 
até o momento. Não podemos assumir nenhuma 
responsabilidade por resultados obtidos por 
terceiros cujos procedimentos e métodos não 
tenham sido submetidos ao nosso controle.  
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