Folha de Dados Técnicos

Brascoflex Piso 800-PU Branco
Polióis cargas e aditivos,
Isocianatos polifuncionais.
___________________________________________________________________________________
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Brascoflex Pisos 800-PU é um adesivo bi-componente, a base de poliuretano, de consistência
viscosa e de cor branca. Brascoflex Pisos 800-PU foi desenvolvido inicialmente para fixação de
pisos de madeira (tacão) direto no contra piso. Devido ao alto poder de adesão, resistência
mecânica e alta viscosidade, é utilizado em diversos setores, um deles é a fixação de pisos em
borracha, tanto em áreas internas quanto externas. Pode ser aplicado com auxilio de espátula
dentada, pincéis ou aplicadores específicos sempre utilizando luvas de proteção.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO.
Importante: Leia com atenção todas as instruções antes de iniciar o processo de aplicação.

1. Limpar as superfícies, deixando-as isentas de gordura ou oxidação. Aplicar Co-solvente B-140 e
lixar se necessário, utilizar luvas de proteção em todos os procedimentos.
2. Delimitar as partes a externas com fita adesiva.
3. Adicionar o composto “B” (frasco Plástico),e o corante (opcional), no galão branco (componente
“A”), misturar até que fique homogêneo . Para um melhor resultado utilize um misturador
mecânico, (haste metálica acoplada a uma furadeira). O tempo útil para aplicação e de 65 min.
4. Aplicar o Brascoflex Pisos 800-PU no chão imediatamente com o auxilio de uma espátula
dentada. Posicionar as placas de borracha, e pressionar para que não fique bolhas de ar na
parte inferior do piso. Após alguns instantes verificar o posicionamento das placas e corrigir se
necessário. Evitar aplicar o produto em partes não desejadas, pois o Brascoflex Piso 800-PU é
de difícil remoção após a secagem.
5. Retirar as fitas, e se preciso limpar possíveis respingos com Co-solvente B-140. Lembramos que
após a secagem do produto, sua remoção só será possível mecanicamente.
6. Após a utilização, antes do endurecimento do produto, limpar as ferramentas utilizando o Cosolvente B-140.

PRECAUÇÕES
Recomenda-se que a mistura seja feita na totalidade da embalagem, evitando assim erro na mistura. Não utilizar
componentes A e B separadamente. Não é recomendada a diluição deste produto com nenhum tipo de solvente.
Relação da mistura 100:20 (peso). Evitar o contato do Brascoflex 800-PU com detergentes, umidades ou quaisquer
compostos que contenham água, durante o processo de mistura e aplicação.
Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão, se houver contato com os olhos, lavar com água abundante e
procurar o auxílio médico , se houver ingestão, não provocar vômitos e procurar o auxílio médico.
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