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PROPAM® PUR FAST

Aditivo acelerante de cura para o sistema PROPAM® PUR.

PROPAM® PUR FAST é um aditivo que proporciona aos poliuretanos do sistema PROPAM® 
PUR, um tempo de cura e secagem extremamente curto, sem perda de propriedades mecâni-
cas nem químicas, além de melhorar o acabamento final da membrana e reduzindo sensivelmen-
te a possibilidade de formação de bolhas.

• Aplicações em condições de baixas temperaturas.
• Aplicações em condições de baixa humidade ambiental.
• Aplicações com risco de alteração devido à chuva.
• Permite a aplicação de várias camadas no mesmo dia.
• Execução de pequenas superfícies numa única jornada.
• Permite a aplicação da membrana PROPAM® PUR em camada grossa.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Rápida colocação em obra.
• Redução dos prazos de execução.
• Maior segurança de aplicação com meteorologia instável.
• Melhoria do acabamento superficial da membrana.
• Redução do risco de formação de bolhas.
• Aumenta a tixotropia de PROPAM® PUR.

PROPRIEDADES

Aplicação:
PROPAM® PUR FAST se presenta listo para su uso. A embalagem de 1,5 kg fornecida é a quantidade 
necessária para uma ótima reação com 25 kg de PROPAM® PUR.
Agitar previamente PROPAM® PUR FAST, adicionar a PROPAM® PUR e misturar suavemente até à com-
pleta homogeneização do produto com um misturador elétrico de baixas rotações, evitando a incorporação 
de ar e deixando repousar alguns minutos antes da aplicação.
Em seguida, aplicar o PROPAM® PUR imediatamente da forma habitual e conforme detalhado na respetiva 
ficha técnica.
Depois de incorporado o PROPAM® PUR FAST, é necessário empregar o produto na totalidade, contan-
do-se com um tempo de vida da mistura de 20 - 30 minutos a 25 ºC.
A adição de  PROPAM® PUR FAST a PROPAM® PUR tem um efeito ligeiro na sua viscosidade, não sendo 
necessário adicionar, por norma, nenhum outro diluente.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios e ferramentas limpam-se com solvente universal imediatamente após serem empregues. Após 
o endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

MODO DE EMPREGO
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O consumo de PROPAM® PUR FAST ótimo recomendado é de 1,5 kg por embalagem de 25 kg de 
PROPAM® PUR.

CONSUMO

Embalagens de 1,5 kg. 
Incolor.

APRESENTAÇÃO

12 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade, do sol e 
do gelo.

ARMAZENAMENTO

• Não se recomenda utilizar PROPAM® PUR FAST quando a temperatura exterior seja superior a 20 ºC
e a humidade relativa esteja acima de 60%.

• Depois de adicionado, deve-se utilizar todo o material, dado que a vida do produto se reduz a um
tempo de 30 minutos, aproximadamente.

• Ter em conta a ligeira variação da viscosidade para efeitos de dotação por camada.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Aspecto

Densidade

Líquido transparente 

0,87 g/cm3

Tempo para repintura de PROPAM® PUR aditivado 
con PROPAM® PUR FAST (15ºC)

Aprox. 4 horas

Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
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Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos 
corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, agradecemos que 
consulte o nosso departamento técnico. Abril 2019.
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