FLEXOCOL A89

FLAGON Adesivo

Ficha técnica MISIT0100.c
Cancela e substitui MISIT0100.b

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
Material adesivo com um único componente à base de poliuretano, líquido com viscosidade média-baixa, curado por
humidade e com expansão controlada.
UTILIZAÇÃO
O FLEXOCOL A89 adesivo é utilizado para a união das membranas impermeabilizantes Flagon TPO ou FLAGON
PVC ligados a geotêxteis em superfícies horizontais.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
• Os suportes devem estar limpos e sem elementos inconsistentes na superfície.
• O FLEXOCOL A89 adesivo pode ser aplicado e nivelado utilizando uma escova de água ou outra ferramenta
semelhante.
• O adesivo deve ser aplicado sobre toda a superfície de suporte, criando uma camada fina e uniforme.
• Se necessário, para facilitar a reação da cola, é possível borrifar água nebulizada na superfície após a aplicação do
FLEXOCOL A89; no entanto deverá ser feito um teste de aplicação no local.
• Após 5/15 minutos da aplicação (de acordo com a humidade ambiental e o suporte relacionado), quando a cola
começa a sua reação tornando-se numa espuma branca, procede-se à aderência da membrana.
• A primeira cura ocorre após 2-4 horas, enquanto que o nível máximo de aderência é geralmente obtido após 24-48
horas.
• Não diluir o FLEXOCOL A89 adesivo com solventes ou diluentes.
• As ferramentas podem ser limpas com solventes ou metiletilceteno. Não utilizar solventes que contenham álcool.
CONSUMO
O consumo mínimo é de 150 a 250 g/m² em superfícies muito lisas e não porosas. Em superfícies porosas e rugosas
pode aumentar significativamente, contudo o consumo é meramente indicativo e deve ser avaliado tendo em conta a
situação específica do local de trabalho.
CARACTERÍSTICAS
Consulte a ficha de segurança.

PRODUÇÃO E ARMAZENAGEM

Vida útil

A vida útil é de pelo menos 6 meses a partir da data de produção
impressa na embalagem, desde que seja armazenado em local
seco, com a embalagem original e sem danos na lata.

Condições de armazenamento

Armazenar em local seco a temperaturas entre + 10 °C e + 30 °C

Embalagem

Lata de 12 kg (10 litros)

Temperatura ambiente mínima de aplicação

5 °C

NOTAS
Para obter mais informações, solicite a ficha de segurança.
Regulamentação:

Rev. 15.09.2020/PT

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001
(Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio , em qualquer das
suas características, e inclusive, parar a sua produção.
Flag SpA reserva o direito , em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como
resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.
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