
  

Manutenção 

do Bico 

Aplicador

CLASSIFICAÇÃO Não aplicado

TIPO Não aplicado

CONFORMIDADE Não aplicado

DEMÃOS Não aplicado

SECAGEM Não aplicado

RENDIMENTO Não aplicado

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br
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Não aplicado

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.                                                                                                                                                                                         

Data da última revisão: 10/07/2018

1.Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Para maior rendimento umedeça levemente a área a ser aplicada, o 

que resultará também numa secagem mais rápida.

2. Agite muito bem antes de usar.

5.Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da espessura poderá ser cortada após 1 a 2 horas da aplicação, 

porém o tempo total de secagem varia entre 4 a 7 horas dependendo das condições de temperatura ambiente.

6. Vulcaniza por umidade em temperatura ambiente. Após a cura total poderá ser lixado, pintado e cortado.

1. Este produto não adere em alguns tipos de plásticos. Para remoção, enquanto úmido, retirar com Eucatex 

Diluente para PU, após seco, somente raspando. O rendimento deste produto depende das condições climáticas. 

Realize o acabamento final, pois o produto não pode ficar exposto a raios UV. Não deve ser aplicado em locais 

sujeitos ao contato com água frequente.

Produto desenvolvido para colocação de batentes de portas, 

caixilhos de janelas, acomodação de banheiras de 

hidromassagem, cumeeiras, isolamento técnico e acústico, 

canos de ventilação, isolamento de aparelhos de ar 

condicionado, junções de paredes, divisórias, tetos, câmaras, 

etc. Sela, isola, veda, calafeta, cola, fixa, chumba e preenche 

espaços em superfícies internas de madeira, alvenaria e metal.

ACABAMENTO

FERRAMENTAS Não aplicado

DILUIÇÃO Não aplicado

 Isocianatos, Polióis e Gás Propelente.

Após a utilização parcial ou total do produto não desconecte o bico aplicador, mantenha a 

embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta no bico aplicador. Na 

reutilização corte a ponta do aplicador.

3.Use somente de cabeça para baixo. Pressione a válvula vagarosamente. A saída do produto se dará conforme a 

intensidade da pressão da válvula.

4.Nunca preencha toda área ou a cavidade pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço necessário.

PRAZO DE VALIDADE 2 anos

Eucatex Espuma de Poliuretano Expansiva 
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