Manta de Fibra de Vidro
Código: 870.2101

BT E-281

Características
→ Manta de Fibra de Vidro têxtil de múltiplo uso.
→ Resistente às intempéries e produtos químicos.
→ Apresenta resistência mecânica superior permitindo utilização como reforço estrutural.
Usos e Utilização
→ Substrato: concreto, alvenaria, metal, plástico e fibra.
→ Amplo espectro de utilização em obras civis e industriais.
→ Recuperação de pisos, reforço estrutural em caixas d’água, elimina trincas e rachaduras,
impermeabilizante em tanques, pisos e paredes.
Propriedades Básicas
Cor:
Espessura:
Gramatura:
Tempo de armazenagem:

Branco
290 µm aproximadamente
30 g/m2 aproximadamente
12 meses

PREPARO DE SUPERFÍCIE
•
•

Substrato deve estar livre de contaminações e totalmente seco. Limpar até eliminacao total de sais, óleos,
graxas, gorduras, poeira entre outros.
Sobre concreto ou alvenaria: efetuar lavagem com água doce, eliminar nata de cimento. Cimento “polido”
deve ser tratado mecanicamente até apresentar perfil de ancoragem. Deve ser aguardado 28 dias no
mínimo quando trata-se de cimento novo.
Obs: Cimentos aditivados e/ou acelerados consulte nosso depto tecnico.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
•
•
•
•

Trincha – para cantos e recortes.
Rolo.
Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 85%.
Somente aplicar se a temperatura do substrato estiver pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

RECOMENDAÇÕES
PREVENTIVAS
Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados. Manter longe do contato de crianças e animais.

ACIDENTES
Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de
CO2, espuma ou pó químico.

OBSERVAÇÕES
•
•
•
•

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico.
Entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de
superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.
Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso
das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.
Data de inserção: ABR / 18 (REV-05). Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico.
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