SOLUFLEX AC- 1000
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA SUPERFÍCIES.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
TERMOPOLÍMERO ACRÍLICO EM EMULSÃO
Campo de aplicação e propriedades:
Soluflex AC- 1000 é um impermeabilizante elástico compatível com cimento e cal, que com adição de
cargas ativas, gera excelente estanqueidade, longa durabilidade e ótimo aspecto.
Possui:
· Ótima resiliência (memória de alongamento).
· Excelente aderência ao substrato.
· Resiste à raios ultra-violeta, ozona e névoa salina.
· Mantém flexibilidade até temperaturas de 0ºC.
· Produto inodoro, atóxico, não propaga chama e aplicado a frio.
Soluflex AC- 1000 é indicado para impermeabilização de lajes com possibilidade de fissuramento,
piscinas, decks, tanques elevados, etc.
Especificações:
Aspecto do filme Fosco e flexível
Teor de sólidos 51,00 – 49,00 %
Viscosidade Brookfield RVT (f6/v20/25ºC) 15.000 – 25.000 cP
pH, 25ºC 6,00 – 9,00
Embalagem:
O produto é fornecido em 3,6,18 e 50 kg .
Armazenamento: Evitar frio e calor excessivo, manter a embalagem fechada para se evitar a formação
de pele.
Validade: 06 (seis meses)
OBS: As informações e sugestões contidas neste boletim são baseadas em dados dignos de confiança,
porém servem para orientação geral..
Em pontos onde Soluflex AC- 1000 esteja sujeito a fortes tensões mecânicas, aconselhamos sua
estruturação com véu de poliéster ou fibra de vidro. Um teste de estanqueidade deverá ser realizado
somente após sua cura completa, em torno de 48 horas da aplicação da última demão.
Soluflex AC-1000 pode ser aplicado com rolo de pelo, brocha ou trincha.
A Soluflex afirma que as informações aqui descritas são de boa fé, porém ela reserva o direito de modificar,
acrescentar ou retirar qualquer item ou tópico que ela achar necessário ou conveniente. Afirmamos que nossos
produtos embora sejam simples de aplicar, devem ser colocados por pessoas qualificadas ou com bons
conhecimentos. Por esse motivo, colocamos nossa equipe técnica para solucionar, qualquer dúvida que possa ter
ficado.
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