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ECOL 2
1.

Descrição

O Ecol 2 é uma emulsão asfáltica especialmente desenvolvida para impermeabilizações sob a forma de pintura,
podendo ser aplicada mesmo com a presença de umidade. Quando misturado com areia, torna-se um excelente
material aglutinante para a execução de preenchimento.

2.

Características técnicas do Produto
Características

Densidade
Cor
Aparência
Produto isento de
solvente

3.

Ecol 2
1,00 a 1,04
g/cm³
Marrom escuro
Líquido
Viscoso
Não inflamável

Utilização

Ecol 2 é uma emulsão asfáltica à base d'água, aplicada a frio com broxa, rodo ou escovão, para
impermeabilização de fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces, estruturas em contato com o solo, etc.
4.

Instruções de Utilização

Preparação da superfície
A superfície que será impermeabilizada deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e materiais soltos. Deve ser
regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumérico de 1:3 sem aditivos hidrófugos.

Aplicação do produto
Aplique uma demão de Ecol 2 diluído em 50% de água e aguarde a secagem total, por aproximadamente 8 horas,
dependendo das condições climáticas.
Continue a aplicação com o produto puro em 2 demãos alternadas e cruzadas e, aguarde sempre, o período
mínimo de 8 horas entre a primeira e a segunda demão. Não aplique o produto em dias chuvosos.
Para maiores detalhes de aplicação, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Recomendações
Não aqueça o produto.
Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor.
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região com água em abundância.
Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente orientação médica, informando o tipo de
produto ingerido.

Consultar as seguintes normas técnicas
NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizações.
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NBR 9574 - Execução de impermeabilização
NBR 9685 - Emulsões Asfálticas sem carga para impermeabilizações
NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilizações

5.

Consumo

O consumo mínimo recomendado é:
• 0,5 kg/m² em duas demãos.

6.

Embalagem

• Frasco de 1 litro;
• Galão com 3,6 litros;
• Balde com 18 litros;
• Tambor com 200 litros.
7.

Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco,
coberto e longe de fontes de calor.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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