BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: COMPONENTE B PARA RESINA AUTONIVELANTE
DESCRIÇÃO:
Nome Químico: DIISOCIANATO DIFENIL METANO
DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO:
O endurecedor para resina autonivelante é um isocianato formulado em combinação com
polióis e pode ser usado para endurecer a resina autonivelante de poliuretano. Se aplica
em indústrias em geral e nas áreas de construção civil, como tambem pode ser utilizado
para preparar prepolimeros.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

PARÁMETRO
Contem de NCO,%
Acidez, ppm
Viscosidade a 25 ºC, cP

ESPECIFICAÇÃO
30,0 – 32
Máximo 600
150 - 250

SOLUBILIDADE:
O produto é solúvel na maioria de solventes orgânicos, e insolúvel em água.
.
ARMAZENAMENTO:

Sempre conservar o recipiente bem fechado, em local seco, arejado e com ventilação, não
deixá-lo exposto as intempéries.
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OPÇÕES DE EMBALAGEM:
As embalagens estão disponíveis de acordo com o kit adquirido 5, 2, 1Kg.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O produto reage com água liberando gás carbônico, portanto em ambiente com umidade
relativa do ar acima de 50% não é recomendado aplicar este produto.
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