EDGE SEALER
BOLETIM TÉCNICO - VEDADOR DE BORDAS SID
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Usado na vedação de bordas de vinil adesivado.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Resinas sintéticas e solventes orgânicos.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Possui excelente resistência a intempéries, água e óleos.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
DETERMINAÇÕES

VALOR MÉDIO

Peso especifico 20/4 °C

0.912 – 0.915

Sólidos

30 %

Aparência

Brilhante

Cor (Pt–Co)

Transparente

Rendimento

10 m2/litro

Secagem

20 – 30 minutos

MODO DE USAR
Certifique-se de que todas as superfícies a serem vedadas estejam limpas, secas e livres de contaminantes. A aplicação deve
ser feita com pincel, cobrindo uma área de no mínimo 3 a 5 mm sobre o vinil e a base.
O vedador de borda SID minimiza os efeitos adversos do uso rigoroso ou exposição prolongada, fornecendo vedação contra
água e outros contaminantes.
Pode ser aplicado mesmo em vinil instalado há bastante tempo e que apresente bordas levantando ou outros problemas.
MANUSEIO E ARMAZENAGEM
Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.
Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.
MEIO AMBIENTE E SAÚDE
Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os produtos petroquímicos.
Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.
Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.
Para maiores informações, contate-nos.
Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e
sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores
e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.
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