
Descrição:

Uso recomendado:

Temperatura de serviço:

Disponibilidade:

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 é um betume epoxídico de dois componentes, isento de solventes 
que, uma vez curado, é resistente a água, hidrocarbonetos alifáticos e produtos correlacionados. Este 
produto pode ser aplicado em demãos espessas (até aprox. 5mm) sem dar origem a escorridos.

1. Como betume para metais, madeira dura e outros materiais rígidos.
2. Para o preenchimento de pequenas porosidades em soldaduras e irregularidades similares em aço 
que, posteriormente, não estejam expostas a agentes químicos fortes.

Máximo, apenas exposição a seco: 140°C/284°F. Em água (sem gradiente de temperatura): 35°C/95°F

Faz parte do Assortment do Grupo. Disponibilidade local sujeita a confirmação.

CONSTANTES FÍSICAS:

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

Nºs de Cor /Cores:
Acabamento: Semibrilhante
Volume de sólidos, %: 100 

Teor de COV:
Cura completa: 5 dia(s) (aprox.) 20ºC/68ºC
Secagem ao tato: 8 hora(s) aprox. a 20ºC/68ºF
Massa volúmica:
Ponto de inflamação:

-

19810 Cinzento claro

70 °C [158 °F]
1.6 kg/litro [13.2 lbs/galão US]

10 g/l [0.1 lbs/galão US]

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Produto misturado:
Relação de mistura:

Método de aplicação: Espátula, ou similar.
Diluente (vol.max.):

35250

1 : 1 por volume

Não diluir.
Tempo de vida da mistura: 1 hora(s) 20ºC/68ºC

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

BASE 35259: AGENTE DE CURA 95250

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 TOOL CLEANER 99610Limpeza das ferramentas:
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Metal: Remova óleo e gordura, etc. com um detergente adequado. Remova sal e outros 
contaminantes através de limpeza com água doce (a alta pressão). Decapagem com abrasivo, limpeza 
com ferramenta mecânica ou lixagem, dependendo do material e estado da superfície. O aço corroído 
deverá ser decapado com abrasivo e/ou alisado com buris de alta velocidade. Arrendonde arestas 
vivas. Por fim, limpe a área com o HEMPEL’S THINNER. Pode aplicar-se um primário após a limpeza 
por decapagem com abrasivo, através de uma camada fina de, por ex., HEMPADUR.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: Aplique apenas numa superfície seca e limpa a uma temperatura superior ao ponto de orvalho para 
evitar a condensação. Utilizar apenas quando a aplicação e cura se puder processar a temperaturas 
acima de: 5°C/41°F.
Em espaços confinados providenciar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.

DEMÃO SEGUINTE: De acordo com a especificação.  Sistemas recomendados: HEMPALIN , HEMPATEX, HEMPADUR.
Os acabamentos muito brilhantes não devem ser aplicados diretamente por cima. Recomenda-se a 
aplicação de uma demão intermédia, por ex., de revestimento HEMPADUR adequado.

OBSERVAÇÕES:

Aplicação: Misture e mexa bem os dois componentes até obter uma cor cinzenta clara uniforme, significando que 
o enchimento está pronto a utilizar.
Se o intervalo máximo de recobrimento for excedido, é necessário criar uma certa rugosidade da 
superfície para garantir a aderência entre camadas.
Pode ser lixada após 16 horas (20 °C).
HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 Destinado exclusivamente ao uso profissional.Nota:

EMISSÃO: HEMPEL A/S 3525019810

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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