
Mástique adesivo elástico multiuso à base de poliuretano monocomponente de elasticidade per- 
manente. É um produto de consistência adequada para aplicar com pistola de extrusão manual  
ou pneumática, alisável com espátula e pintável. Acabamento final semelhante a borracha. 

MÁSTIQUE ADESIVO ELÁSTICO
IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS
BASE DE POLIURETANOS IM
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• Impermeável
• Proporciona um acabamento de grande fiabilidade

• Permite adaptar-se a qualquer tipo de suporte

• Moldável à largura da junta necessária
• Boa aderência sem necessidade de primário
• Bom comportamento relativamente aos agentes atmos-

féricos e ao envelhecimento

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Selagem do perfil do remate da impermeabilização 
em coberturas

• Selagem elástica e impermeável de juntas de 
dilatação e estáticas em edificação e obra civil

• Utiliza-se como material de enchimento e selagem 
de fissuras, juntas entre tabiques, pavimentos,             
passamuros, telhas, etc., em edificação e obra civil

300
ml

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

24h 

Pu 40

• Argamassas, betão, pedra, fibrocimento, madeira.



Pu 40
MÁSTIQUE ADESIVO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS 
BASE DE POLIURETANOS

MODO DE APLICAÇÃO

• Antes de aplicar, os suportes ou as  laterais das juntas 
devem estar secos, sãos, limpos e isentos de partículas 
soltas.

   Selagem de juntas: Dimensões da junta: Profundidade 
mínima = 5mm. Largura máxima = 35 mm

• Aplicar sem primário em superfícies firmes, limpas, 
isentas de poeira e gordura.

• Aplica-se com pistola de extrusão manual ou pneumática. 
Retira-se o invólucro do fundo do cartucho. Enrosca-se a 
boca de plástico, previamente cortada em forma de bisel 
a 45º, de acordo com a largura a aplicar.

• Uma vez vulcanizado, é compatível com a maioria de 
pinturas e lacas industriais de base aquosa, assim como 
esmaltes acrílicos ou poliuretânicos. 

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Entre 5°C e 30°C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 

• Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e protegi-
do de temperaturas extremas e da exposição solar.

• Conserve o produto entre 5°C e 30°C durante um perío-
do máximo de 12 meses.

PRECAUÇÕES 

• Não deverá utilizar-se em caso algum em contato perma-
nente com a água.

• É incompatível com produtos asfálticos e com produtos de 
base alcatrão.

• Uma vez endurecido, apenas se pode eliminar por meios   
mecânicos.

• Antes da sua aplicação é recomendável experimentar o 
produto previamente numa área reduzida da superfície 
em que se vai aplicar.

Para mais informação: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio a informação contida nesta ficha.
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Aspeto/Cor Pasta estável / Cinzenta

Alargamento à rotura 600% 

Tensão máxima 1.50%  

Tempo de formação de pele Ca. 15 min. 

Módulo de elasticidade 100% > 0,60 N/mm² 

Dureza (Shore A) 40 ± 5 

Movimento admissível máximo 15% 

Recuperação Elástica 80%

Faixa de temperaturas -30°C a 90°C

Densidade 1.30 g/ml

Consumo aproximado 6 ml por cordão de 8 mm de diâmetro

DADOS TÉCNICOS


