
FICHA COMERCIAL CARTUCHOS

CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

CARTUCHOS

IDEAL PARA

SA-37
SA-37

Produto indicado para selar rachas e fissuras, bem como juntas perimetrais em portas 
e janelas.

• Branco
• Aplicável em espessura
• Elástico
• Pode ser pintado após secagem completa
• Excelente tixotropia
• Flexível
• Elevada aderência na maioria dos suportes habituais da construção
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular ee suportes 
semi-absorventes.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

INTERIOR

REVESTIDO
PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO CONVENCIONAIS

APÓS SECAGEM COMPLETA

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,24 g/l COV max.

CATEGORIA i1,  REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, 
À BASE DE ÁGUA

• Repara rachas, fissuras e microfissuras entre materiais de diferentes naturezas. 31
0m

l

Palete de 120 caixas 
de 12 x 310 ml

B-46915393
EN 15651-1 
TIPO F 7,5 P
EXT-INT19

Ficha comercial que cancela e substitui qualquer versão anterior. 06/19. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em superfícies com condensação ou sobreaquecidas. Antes de usar, ler atentamente a ficha de dados técnicos e de 
segurança do produto, que estão disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições de laboratório, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia 
da nossa parte em caso de uso indevido do nosso produto. BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com  |   info@baixens.com

 

Secagem ao tato: 60 - 90'
Secagem em profundidade: 24 H

Desempenho de 1 cm de largura

65 - 75 g/m linear

Densidade

Granulometria máxima
< 50 mícrons

7.0 - 9.0

Espessura máxima por camada

10 mm

Vida útil
Ilimitada

Preparação
Pronto para usar.

1,51 ± 0,07
Aderência
Inicial: > 13 Kg/cm2
Após envelhecimento térmico: > 29 Kg/cm2


