ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA
POLYGUARD 601 ZERO VOC
DESCRIÇÃO:
O POLYGUARD 601 ZERO VOC é um adesivo líquido monocomponente de secagem rápida à base de
borracha, em solução solvente, utilizado em conjunto com os REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÃO
POLYGUARD. Este produto é formulado com solventes isentos de Compostos Orgânicos Voláteis
(VOC).
APLICAÇÃO:
O POLYGUARD 601 ZERO VOC pode ser aplicado com rolo ou pincel às superfícies limpas e secas dos
tubos, a uma taxa média de 27,87m² por galão (7,35m²/litro). NÃO DILUA O ADESIVO
LÍQUIDO. Em baixas temperaturas, armazene ao abrigo do frio antes de utilizar. O tempo de cura
deve ser de no máximo 10 minutos.
Propriedades Físicas

Resultados Típicos

Cor

Preto

Conteúdo Sólido

14%

Ponto de Combustão

-5.9°C Pensky Marten CC

Viscosidade

800-1000 CPS

Embalagem:

Galão 3,78 litros
2 anos

Prazo de Validade:
Limites de Temperatura:
VOC g/l

Na Aplicação de -4° a 54°C
Em Serviço de -32° a 66°C
0

RECURSOS E BENEFÍCIOS:
✓ Fórmula Zero VOC, produto formulado com solventes isentos de Compostos Orgânicos Voláteis;
✓ Secagem rápida, sem tempo de inatividade entre a aplicação do primer e revestimento RD-6®;
✓ Produto à base de borracha, funciona em sinergia com os revestimentos anticorrosivos à base de
betume;
✓ Pode ser aplicado com pincel ou rolo, método de aplicação definido com base nas dimensões e
condições do tubo;
✓ Apenas uma camada fina é necessária, menos tempo de inatividade e cobertura mais eficiente;
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CUIDADOS:
O adesivo líquido é um revestimento industrial e pode ser prejudicial ou fatal se ingerido. Identificado
como produto de etiqueta vermelha quanto ao ponto de combustão. É proibida a proximidade de
chamas, faíscas, solda e fumar durante a aplicação. Solventes podem ser irritantes para os olhos. Em
caso de contato com os olhos, lave com água corrente e procure um médico.
Evite contato prolongado com a pele e a inalação do vapor ou spray do adesivo líquido. Se usado em
áreas fechadas, utilize ventilação forçada adequada, máscaras de ar, equipamento à prova de explosão
e vestimenta limpa. Feche o recipiente após cada uso.
Este material é vendido pela Polyguard Products, Inc. somente para os fins descritos nesta folha de
dados. Qualquer uso dos produtos para propósitos que não sejam os aqui descritos será de
responsabilidade do comprador e a Polyguard Products, Inc. não dará garantia nem será responsável
por qualquer mau uso destes produtos. Polyguard Products, Inc. substituirá o material EXW Ennis,
Texas - USA, que não esteja de acordo com as especificações do fabricante, até um ano após a data da
venda.
SAÚDE E SEGURANÇA:
Todas as Folhas de Dados de Segurança de Material (SDS) e rótulos de advertência devem ser lidos e
compreendidos por todas as equipes de supervisão e usuários antes da utilização. O comprador é
responsável por estar de acordo com todas as leis e regulações federais, estaduais e locais aplicáveis
com relação ao uso, saúde, segurança e descarte do produto.
SUPORTE TÉCNICO:
POLYGUARD PRODUCTS INC.
Ennis, Texas 75120-0755
PH: 214.515.5000
www.polyguardproducts.com
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