Materiais auxiliares

esPuMa CalaFetaDOra
É uma espuma expansiva de poliuretano ideal para isolar, fixar e vedar (calafetar). É usado
na vedação de ar-condicionado, isolamento térmico e acústico, fixação de janelas, portas,
acomodação de banheiras e encanamentos.

Frasco/Aerosol
de 500ml

80 caixas com 12 frascos/aerosol (480kg / pallet)

12 meses a partir da
data de fabricação

VaNtaGeNs

Ótima aderência em divesos tipos de substratos;
Fácil de aplicar;
Alta taxa de expansão;
Inofensivo para a camada de ozônio.
ONDe aPliCar

Indicado para fixação e isolamento de juntas de união ao redor de janelas , batentes de portas,
passagem de tubulações, sistemas de ar condicionado, equipamento elétricos, etc. Ótima aderência em
tijolos, concreto, reboco, madeira , metais , isopor, PVC rígido, etc.
CaraCterÍstiCas

Função
Composição e aspecto
Coloração
Consumo estimado

secagem

Vedação
Polímero de poliuretano
Amarelo
Até 25L de espuma preparada (aproximadamente 3 portas completas)
(para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90
deste manual)
Aguarde ao menos 2 horas para retirar o excesso e lixar. Para pintar, espere o
tempo de cura total para uso, cerca de 1 dia

ateNÇÃO: Mesmo depois de aplicada, a ESPUMA CALAFETADORA da Ciplak não deve ser exposta ao sol. Em
áreas externas a ESPUMA CALAFETADORA da Ciplak deve ser protegida com tinta, gesso e outro
material. Aplique em local ventilado e longe de fontes de calor. NÃO FUME DURANTE A APLICAÇÃO.
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iNstruÇÕes De usO

1. Agite bem o frasco por 20 segundos ou mais;
2. Rosqueie o tubo aplicador na válvula;

volume. Em vãos maiores que 5cm, recomendase que sejam feitas camadas de espuma,
aguardando o tempo de cura entre as aplicações;

3. Limpe a superfície que receberá a aplicação;
Retire quaisquer resíduos oleosos;

7. Após a secagem, retire o excesso de espuma
com uma ferramenta adequada e segura;

4. Jogue um pouco de água limpa na superfície;

8. Após o uso, pressione a válvula para que um
pouco de espuma se acumule na ponta do tubo
aplicador e vede-o. Para utilizar novamente,
retire o excesso da ponta do tubo aplicador.
Em caso de entupimento, desrosqueie o tubo e
limpe o bico com acetona. A reutilização só deve
ser feita em no máximo 3 dias após a primeira
aplicação.

5. Vire o frasco de cabeça para baixo e pressione
a válvula liberando a espuma;
6. Mantenha o frasco de cabeça para baixo
durante a aplicação. Aplique até preencher 1/3
do espaço vazio, porque a espuma aumentará de

restriÇÕes

Não adere em superfícies com polietileno, silicone,
polipropileno e revestimento antiaderente;
O produto não deve ficar exposto ao sol após a
aplicação;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e
longe de fontes de calor;
Mantenha a embalagem sempre fechada;
Não reutilizar a embalagem vazia;
Após aberta a embalagem, consumir em até 3 dias;
Não fume durante a aplicação.

seGuraNÇa

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais
e longe de alimentos, fontes de calor e água de
consumo;
Em contato com a pele, não deixe secar, remova com
acetona em solução e lave com água e sabão;
Se o produto secar, não puxe, pode causar ferimento;
Limpe com acetona em solução e lave com água e
sabão;
Se inalado, leve a pessoa para local arejado;
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água
em abundância, se ingerido não provoque vômito e
procure auxílio médico levando a embalagem;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br

