Informação Técnica
HEMPADUR TILEGRIP 053E2
BASE 053E7 com AGENTE DE CURA 953E3
Descrição:

HEMPADUR TILEGRIP 053E2 é um primário adesivo de dois componentes, especial
para suportes não porosos.

Uso recomendado:

Como primário para grés vidrado, betão polido, azulejo, cerâmica, ladrilho vidrado,
vidro.
Apresenta as seguintes características técnicas:
- Secagem rápida
- Fácil aplicação
- Alto rendimento
- Repintável ao fim de 4 horas com pinturas de epoxy ou de poliuretano

Aprovações, certificados:

Classificado como grupo h) segundo a Directiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso)

CONSTANTES FÍSICAS
os
Cores / N de Cor:
Acabamento:
Volume de sólidos, %:
Rendimento teórico:
Massa volúmica:
Secagem ao tacto:
Cura completa:
C.O.V.:

Incolor / 00000
Semi-brilhante
35  1
17,5 m2/litro - 20 µm
0,9 kg/litro
3 horas a 20oC
7 dias a 20oC
<550 g/litro

Nota:

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas
pelo grupo HEMPEL. Poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico, casos em
que tal será assinalado, estando os desvios padrão sempre dentro do estipulado pela norma ISO
3534-1. Para maior detalhe consulte nas NOTAS EXPLICATIVAS do Livro Técnico HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO
Relação de mistura para 053E2: Base 053E7 : Ag. Cura: 953E3
1 : 1 em volume
Método de aplicação:
Escova, rolo, esponja ou esfregão sintético (Ver APLICAÇÃO)
Diluente (vol. max.):
Não diluir
Tempo de vida da mistura:
2 horas (20oC).
Passadas 2 horas, o produto não gelifica
mas perde a sua eficácia.
Limpeza de ferramentas:
THINNER 08450
Intervalo de recobrimento, min: 4 horas (20oC)
Intervalo de recobrimento, max: 24 horas (20oC)
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. Não ingerir, e evitar a
inalação de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o
contacto com a pele e os olhos. Devem sempre ser tomadas precauções contra o
risco de incêndio ou explosão, bem como com a protecção do ambiente. Aplicar,
unicamente em locais bem ventilados.
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HEMPADUR TILEGRIP 053E2
PREPARAÇÃO
DE SUPERFÍCIE:

Azulejo, grés vidrado, cerâmica:
Eliminar poeiras e produtos mal aderentes.
Desengordurar profundamente. Deixar secar.
É recomendável limpar cuidadosamente a superfície com álcool, imediatamente antes da aplicação
do primário.
Betão polido:
Descontaminação do substrato.
Lixagem mecânica e eliminação de poeiras por aspiração.

CONDIÇÕES
DE APLICAÇÃO:

Utilizar só quando a aplicação e a cura puderem ter lugar a temperaturas superiores a 10oC. A
temperatura do produto e da superfície devem igualmente estar acima deste limite. Em espaços
confinados providenciar ventilação adequada, evitando também condensações nos substratos.

APLICAÇÃO:

Azulejo, grés vidrado, cerâmica:
Espalhar o produto com esponja ou esfregão sintético (scotch brite), sem formar charcos,
removendo o material em excesso.
Betão vidrado:
Aplicar o produto com escova apropriada ou rolo, removendo sempre o material em excesso. Pode
também ser aplicado com máquina orbital rotativa com disco apropriado de fibra sintética.

DEMÃO
SEGUINTE:

HEMPADUR FINISH 45660, HEMPATHANE, ou de acordo com a Especificação. (Não é indicado
para o acabamento com produtos de base aquosa).

OBSERVAÇÕES:
COV - Directiva UE
2004/42/CE:
COV em g/l

Como fornecido
< 550

Limite fase II, 2010
750

Mistura:

Misturar cuidadosamente, num recipiente à parte, os dois componentes nas proporções indicadas,
vazando o agente de cura 953E3 sobre a base 053E7, homogeneizando com uma agitação manual
suave. As embalagens devem ser misturadas à medida que vão sendo utilizadas, dado o tempo de
vida da mistura. Não se recomenda a utilização parcial das embalagens.

Nota:

HEMPADUR TILEGRIP 053E2 destina-se unicamente a uso profissional.
HEMPEL (Portugal) Lda.

(053E2-00000-00901)

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das
informações técnicas de produtos.
Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência
obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras
condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega
dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da
Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não
assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a
negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos,
decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem
ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.
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