F I C HA DE APLICAÇÃO

MIGRASTOP 08
UTENSÍLIOS PARA APLICAÇÃO:
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:
Em suportes limpos, aplicar puro 2 a 3 demão até saturação (mediante porosidade) de
Migrastop 08 com, no mínimo, 2 horas de intervalo.
Em caso de excesso de pulverização, deixar absorver durante 20 min e absorver com
pano seco, de maneira a evitar esflorescencias. Para tratamento de juntas de ladrilhos aplicar
da mesma forma 2 demão, deixar absorver durante 20 min e passar um pano seco ou papel
absorvente em toda a superfície para retirar o excesso de produto que ficou na parte vidrada.

CONSUMOS MÉDIOS:
Suportes porosos: 1 Litro = 3m2 a 5m2 em função da porosidade
Suportes pouco porosos:1 Litro = 5 a 8 m2
Juntas de ladrilhos: 1 Litro = 10 a 15 m2
Temperaturas aplicação

Mini

Maxi

Temperatura do suporte

5°C

0°C

Temperatura ambiente

5°C

5°C

CONDIÇÕES E PRECAUÇÃO DE UTILIZAÇÃO
MIGRASTOP 08 está pronto a aplicar. Não misturar com outros produtos, Não diluir.
Proteger todos os suportes a que o produto não vai ser destinado: vidros, alumínio,
PVC, pinturas, madeiras, veículos, etc...
Não aplicar em pleno sol, nem com temperaturas muitas elevadas. Não aplicar com
tempo de gelo ou risco de gelo nas horas a seguir a aplicação. Não utilizar pulverizador
no caso de ventos fortes.
Em caso de projecção, enxaguar com água as partes atingidas.
Agitar o bidão antes de aplicar.
LIMPEZA DO MATERIAL:
Limpar os materiais com diluente ou aguarrás, não deixar produto dentro do pulverizador.
Reciclar ou eliminar as embalagens conforme legislação em vigor.

CARACTERÍSTICAS:
ESTADO: Líquido COR: Incolor PONTO DE FUSÃO: 49° AROMA: característico DENSIDADE: 1<

PROTECCÃO:

Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.
As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário, Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e no
nosso laboratório. Cabe ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades.
Assim evitar-se-ao erros de aplicação, pelos quais não pode a coprisnor se responsabilizar.

