PIZZANI FLEX
PU44 FLEX
Adesivo de poliuretano de cura rápida
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Para indústria, veículos e pisos de trânsito pesado
APLICAÇÃO
PIZZANI FLEX PU44 é um adesivo de poliuretano de cura rápida para
montagens mecânicas. Elevada elasticidade e alta resistência. Para metais,
grande variedade de plásticos, madeiras, borrachas, vidros e concreto.
Utilizado em carrocerias na união de chapas e pers. Para equipamentos de
refrigeração, juntas de dilatação, silos, ônibus , baús e lavadoras. Une partes
rígidas e exíveis. O material curado não envelhece, não sofre amarelamento
e suporta temperaturas de -40°C a +90°C. Pode ser lixado e pintado.
INSTRUÇÃO DE USO
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação
tais como graxa, poeira e umidade, pois se o substrato não estiver bem limpo,
o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada.
A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a
utilização de solventes desengraxante). Para a correta aplicação, siga os
procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado
com aplicadores manuais ou pneumáticos. PIZZANI FLEX PU44 tem um
tempo de formação de película de cerca de 25 min. Após esse tempo formase uma película resistente . A partir deste ponto a cura acontece 3 mm a cada
24 horas.
Caso necessite de maiores Informações, entre em contato como
Departamento Técnico da PIZZANI.
CUIDADOS
Manter o produto fora do alcance das crianças ou animais domésticos.
Utilizar em local arejado, evitar contato com pele, olhos, roupas e evitar a
inalação. No caso de inalação excessiva, remover a vítima para local
ventilado. No caso de ingestão não provocar vômito e procurar ajuda médica.
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COMPOSIÇÃO
Selante a base de Poliuretano Modicado,Selante Neutro,Selante a base de
Polímero Híbrido,Selante a base de Silicone Modicado, Silmod.
Características: Aspecto: Pasta | Cor: Branca / Cinza / Preta | Outras cores sob consulta

25°C
10°C

Armazenar

Não
Inamável

Tempo de
formação de
película:
25 a 60min.

Flexível

- Não libera gases voláteis
- Produto inodoro, isento de Isocianato

Contém
substância
tóxica

Aceita Pintura

Aplicador

Sensível ao calor Material reciclável

- Adere de baixo d'água
- PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL

Pizzani Química - Ilha do Sul, 36 - Jardim Paraíso - SJCampos/SP - www.selantedepoliuretano.com.br - (12) 3933-2910

PIZZANI FLEX
PU36 FLEX
Adesivo de poliuretano de cura rápida
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Para uso na construção civil
APLICAÇÃO
PIZZANI FLEX PU36 é um adesivo/selante elástico mono componente que
cura com a umidade do ar. Especialmente desenvolvido para construção civil
na colagem e vedação de juntas e estruturas entre elementos pré-moldados,
juntas de dilatação vertical e horizontal, juntas expostas a intempéries
(fachadas), rejuntamento de pisos de baixo uxo, pedras decorativas e
porcelanato. Excelente aderência com diversos substratos tais como:
madeira, cerâmica, metal, bra de vidro, vidro, PVC, Poliéster, concreto e
etc... Não corrosivo, absorve impactos, resistente a esforços de tração,
compressão, e cisalhamento, com grande resistência ao intemperismo e ao
choque térmico.
INSTRUÇÃO DE USO
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação
tais como graxa, poeira e umidade, pois se o substrato não estiver bem limpo,
o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada.
A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão)e química (com a
utilização de solventes desengraxante). Para a correta aplicação, siga os
procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado
com aplicadores manuais ou pneumáticos. PIZZANI FLEX PU36 tem um
tempo de formação de película de cerca de 25 min. Após esse tempo formase uma película resistente . A partir deste ponto a cura acontece 3 mm a cada
24 horas. Caso necessite de maiores Informações, entre em contato como
Departamento Técnico da PIZZANI.
CUIDADOS
Manter o produto fora do alcance das crianças ou animais domésticos.
Utilizar em local arejado, evitar contato com pele, olhos, roupas e evitar a
inalação. No caso de inalação excessiva, remover a vítima para local
ventilado. No caso de ingestão não provocar vômito e procurar ajuda médica.
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COMPOSIÇÃO
Selante a base de Poliuretano Modicado,Selante Neutro,Selante a base de
Polímero Híbrido,Selante a base de Silicone Modicado, Silmod.
Características: Aspecto: Pasta | Cor: Branca / Cinza / Preta | Outras cores sob consulta

25°C
10°C

Armazenar

Não
Inamável

Tempo de
formação de
película:
25 a 60min.

Flexível

- Não libera gases voláteis
- Produto inodoro, isento de Isocianato

Contém
substância
tóxica

Aceita Pintura

Aplicador

Sensível ao calor Material reciclável

- Adere de baixo d'água
- PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL

Pizzani Química - Ilha do Sul, 36 - Jardim Paraíso - SJCampos/SP - www.selantedepoliuretano.com.br - (12) 3933-2910

