
Descrição:

Uso recomendado:

Disponibilidade:

HEMPADUR RESIN SF 35960 é uma resina epoxídica de dois componentes, sem solventes, para 
preparação de argamassas de enchimento, camadas intermédias e selagem em pavimentos, com 
adição de sílicas recomendadas.

1. Reparação, enchimento e regularização de fissuras, descasques, buracos, covas e  juntas em 
pavimentos deteriorados de betão, betonilha e outros materiais de  construção, em áreas industriais,
armazéns, parques de estacionamento, etc., antes  da aplicação do revestimento final.
2. Impregnação, reforço da coesão, selagem e demão intermédia espessa, integrada  em sistemas 
epoxídicos de pintura e revestimento de pavimentos de betão e  betonilha.

Não está incluído no Assortment do Grupo. Disponibilidade sujeita a acordo especial.

CONSTANTES FÍSICAS:

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

Nºs de Cor /Cores:
Volume de sólidos, %: 98 ± 1
Rendimento teórico:  Primário (resina): 4 m2/kg

Argamassa espessa: 10
 kg/m2

Subcapa ou demão de selante: 0.75-1.5 kg/m2

Teor de COV:
Cura completa: 7 dia(s)
Secagem ao tato: 6 hora(s) aprox. a 20ºC/68ºF

Massa volúmica:
Ponto de inflamação:

-

00000*/ Límpido.

 Resina: 1,1 kg/litro
Resina:
Como argamassa:1,8 kg/litro (resina: areia 10:25)
Subcapa ou demão de selante: 1,5 kg/litro resina:
areia 10:10)

- *outras tonalidades disponíveis de acordo com a paleta de cores HEMPEL

90 °C [194 °F]

10 g/l [0.1 lbs/galão US]

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Método de aplicação: RESINA: Trincha/ Rolo
Argamassa ou subcapa: talocha metálica

Tempo de vida da mistura: 30 minuto(s) , 20ºC/68ºF (3 componentes)

Intervalo de recobrimento mínimo:  De acordo com a especificação.
Intervalo de recobrimento máximo:  De acordo com a especificação.

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos 
das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional 
relativa a segurança.

HEMPEL'S DILUENTE 08450
Ver OBSERVAÇÕES no verso.

Limpeza das ferramentas:
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Argamassa de reparação
Fendas abertas, juntas, espaços vazios, etc. através de meios mecânicos até obter um material firme 
e duro. Aquando de grandes áreas danificadas com falta de material, decape ou alise toda a superfície,
dando especial atenção às arestas e áreas circundantes. Remova todo o material solto, remova o pó 
através de limpeza a vácuo e isole as áreas tratadas com HEMPADUR SEALER 05990 aplicado 
mediante trincha (ver folha técnica).

Preencher as áreas preparadas com uma argamassa feita com os 3 componentes cuidadosamente 
mexidos de acordo com a proporção de misura indicada.
A quantidade recomendada de HEMPEL'S SILICA 97870 é para uma argamassa normal.

No caso de fendas finas e profundas, a quantidade pode ser reduzida para obter um produto menos 
viscoso com melhor penetração. Se a dimensão das áreas danificadas for superior, poderá aumentar a 
quantidade de forma a obter uma maior viscosidade, bem como um produto mais compacto. Não se 
recomenda a aplicação de demãos com espessura superior a 6 mm em áreas danificadas de grandes 
dimensões. Se for necessária uma espessura superior, é necessário aplicar várias demãos.

Antes da aplicação da demão final, recomenda-se que se isole a superfície da argamassa com:
HEMPADUR SEALER 05990. Remova depósitos de leitada e outros contaminantes com decapagem 
com abrasivo ou alisamento mecânico. Remova o pó através de limpeza a vácuo. Isole a superfície 
com HEMPADUR SEALER. Aplique uma demão da argamassa obtida misturando HEMPEL'S EPOXY 
RESIN 35969, HEMPEL'S CURING AGENT 97870 e HEMPEL'S SILICA  ou areias de sílica. Aplique 
uma demão de produto de acabamento (ver folha técnica)

OBSERVAÇÕES:

Aplicação: Secagem ao manuseio: 12 hora(s) (tráfego pedonal)
6 hora(s) (tráfego ligeiro)

HEMPEL'S EPOXY RESIN 35960 Destinado exclusivamente ao uso profissional.Nota:

Se o intervalo máximo de recobrimento for excedido, é necessário criar uma certa rugosidade na 
superfície com lixa e remover o pó através de limpeza a vácuo.

Intervalos de recobrimento:

EMISSÃO: HEMPEL A/S 3596000000

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.
Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.
Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas.
A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.
O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se 
diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a 
negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de 
qualquer outro modo.
Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.
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