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BOLETIM TÉCNICO
ESPUMA DE POLIURETANO

APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

A Espuma de Poliuretano da Ultralub é o produto a base de poliuretano ideal para quem 
precisa de rapidez e limpeza na instalação e fixação de batentes de portas e  esquadrias. Indicado 
principalmente para a construção civil.  Após uma hora e meia da aplicação o produto pode ser 
cortado para acabamento e após quatro horas estará totalmente curado. Para evitar colagens em 
superfícies não desejadas, utilize desmoldante Ultralub.

MODO DE APLICAÇÃO

Proteja-se  com  luvas  e  óculos  de  segurança.  Para  garantir  uma  perfeita  aderência  do 
produto,  borrife  levemente  com água  as  superfícies,  antes  da  aplicação  Agite  bem e  aplique  o 
produto  diretamente  entre  a  esquadria  e  a  alvenaria,  ou  o  objeto  a  ser  chumbado.  Preencha 
somente/3  do  espaço,  pois  o  produto  expande  preenchendo  todo  o  espaço.  Procure  utilizar  o 
produto, de uma só vez, ou seja, até o final do seu conteúdo. Caso necessite guardar o produto para 
reutilizá-lo após 1 ou 2 dias, dobre a ponta do aplicador de maneira a evitar a entrada de ar. Na 
reutilização corte na dobra para usá-lo.

RENDIMENTO

Rende até 30 vezes o conteúdo inicial da lata. Com um tubo de 500g pode-se fixar até cinco 
batentes e com um tubo de 300g até três batentes.  Os valores para rendimento podem variar de 
acordo com cada aplicador e foram coletados em testes feitos em batentes padrões de 2,10 x 0,82 x  
0,14 m, com três pontos de aplicação de cada lado,  cada um com aproximadamente 20 cm de 
comprimento e vão de um cm.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO
Mistura polióis e isocianatos, gás propelente butano/propano/dimetil éter.

MEIO AMBIENTE
O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de 
sua embalagem são compostos por produtos recicláveis. 

SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Conteúdo sob pressão. Produto inflamável. O aplicador deve se proteger com luvas e óculos 
de  segurança.  Em  contato  com  os  olhos  procurar  imediatamente  um  médico  munido  com  a 
embalagem do produto. Em contato com a pele lavar com água e sabão imediatamente. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Não use nem guarde em local acima de 50 ºC. Após o uso não destrua 
a lata. Não fure nem jogue ao fogo, mesmo quando vazia. Em caso de contato com os olhos, lave-os  
com água em abundância e procure assistência médica. Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha 
de Segurança de Produtos Químicos). Armazenar em local seco e arejado.

EMBALAGEM E VALIDADE

O produto apresenta-se em em embalagem com 500 g e 300g. E é fornecido em caixas de 
papelão, contendo 12 unidades. Prazo de validade: 1 ano.

ALERTA
Estas informações não representam garantia de nossa parte. São resultados de testes em nossos laboratórios. Toda aplicação 
específica deve ser testada em pequena escala antes de colocada em prática.
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