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Ardofix
1. Descrição

Verniz em dispersão aquosa, à base de resinas acrílicas puras, sem adição de estireno.

2. Vantagens
• Resiste à ação dos raios ultravioleta, não amarelando ou craqueando, pois não contém resinas estirenadas;
• Permite ótima fixação dos grânulos de ardósia das mantas asfálticas Premium Ardosiado, garantindo um
excelente acabamento estético;
• Rápida secagem e facilidade de aplicação.
 

3. Características Técnicas
 

Teor de sólidos 23 a 27 %

Viscosidade 15 a 25 cps (brookfield a 25ºC)

Tempo de secagem por demão 30 minutos

Números de demãos necessárias 1 demão
 

 

 

 

 

4. Utilização
Excelente para o acabamento final das mantas asfálticas ardosiadas, proporcionando maior fixação dos grânulos
de ardósia e permitindo um acabamento semibrilho.

5. Instrução de Uso
Aplicação do produto

Misture bem o produto antes de iniciar a aplicação.

Aplique o Ardofix em mantas asfálticas ardosiadas com rolo de pintura, em uma demão farta.
 

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilizar as
embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

O produto pode manchar pisos e paredes, por isso, proteja as áreas próximas durante a aplicação.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, Informando sobre o tipo de
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produto ingerido.

Lave com água as ferramentas utilizadas para aplicação do produto logo após o uso.

6. Embalagens
Balde com 18 kg;

Tambor com 200 kg.
 

7. Estocagem
O produto tem validade de 9 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e
ventilado, nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo
O consumo aproximado é de 0,25 kg/m²/demão.

9. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,
aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido
do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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