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Ficha técnica 
  

Tapa-poros 

Tapa poros poliuretano 

Modelo 804.0 

Número/Data de revisão:1/20-05-2014 
 

 
Produto: 

Tapa-poros poliuretano (2 Componentes) 
 
Descrição:   

Tapa poros de dois componentes, de base de poliuretano. Tem bom poder de enchimento, secagem rápida e fácil 

lixagem. 

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Branco 

Proporções de mistura: 2 partes do componente A para 1 parte de Componente B. 

Massa Específica do componente A: 1.000 g/cm
3
  

Massa Específica do componente B: 0.970 g/cm
3 

Estabilidade: No mínimo 1 ano, armazenado em local fresco e seco com a embalagem hermeticamente fechada. 

Secagem: Depende da temperatura e grau de humidade do meio ambiente. No entanto, tomam-se como valores 
médios: Secagem superficial ao toque próximo de 10-20 minutos. Endurecimento e lixagem – 2horas. 

Rendimento: Variável consoante a gramagem depositada e o tipo de suporto. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/L.  

Este produto contém para o componente A no máximo 480 g/L COV e para o componente B contém no máximo 

520 g/L COV. A mistura tem no máximo 499 g/L COV. (a)  

(a)(a) valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por 

produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo 
da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina 

 
Aplicações: 

Na indústria de mobiliário e na indústria de madeiras. 

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar o Tapa poros de poliuretano deve lixar a madeira e eliminar gorduras e poeiras. Recomenda-se a 

agitação prévia do Tapa poros para obter uma boa homogeneidade.  

Para a diluição utilize o Diluente de Poliuretano.  

Aplicar uma demão de Tapa Poros directamente na madeira. Lixar entre demãos com lixa de papel de grão médio. 

Aplicação à pistola.  

 Forma de fornecimento: 

Embalagens metalicas sem protecção interior de 1, 5 e 25L para o Tapa-Poros de Poliuretano  

Para o endurecedor embalagens de 0.5L, 2.5L e 12.5L. 
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