FICHA TÉCNICA
TIRAS TIJOLO
As tiras de tijolo Elastolith têm por base materiais
orgânicos e não possuem cimento. Prontas a utilizar.
Para aplicação em superfícies secas, limpas, estáveis e
niveladas
PROPRIEDADES
As tiras de tijolo Elastolith destinam-se a ser usadas
combinadas com o adesivo Elastolith. Destina-se a
utilização em camada fina. A cor do adesivo, será
também a cor da junta. Várias cores disponíveis, fácil
utilização, pintável, permeável ao vapor de água,
estabilidade de cor. Endurece depois de seco.
UTILIZAÇÃO
De utilização em paredes interiores e exteriores,
limpas, secas, niveladas e que possuam valor mínimos
de absorção de água. Sequência: aplicar as tiras
pressionando-as no adesivo. Crie e corrija as juntas
com um pincel humedecido. Se necessário o substrato
deve ser limpo e preparado com um primário.
SUBSTRATOS
O adesivo Elastolith é fornecido pronto a usar. Se
necessário ajuste a consistência com água limpa. Em
alguns casos pode ser necessário preparar o substrato
previamente com o primário Elastolith, de onde se
destacam os substratos muito absorventes. As
superfícies devem estar limpas. Em caso de questões
consulte o seu fornecedor.
FERRAMENTAS E LIMPEZA
Ferramentas necessárias: nível, linha, espátula
dentada (4x4mm, 4x6mm, 5x5mm), tesoura e uma
escova plana de 10mm. Limpe sempre as ferramentas
com água quente imediatamente depois de terminar
a aplicação.
ARMAZENAMENTO
O tempo de vida útil das tiras de tijolo quando
armazenadas na sua embalagem original: sem
restrições. Armazenar em local protegido do gelo. Não
armazenar em locais com temperaturas superiores a
+30°C. Os dados na ficha técnica são valores médios.
Devido à utilização de matérias primas naturais nos
produtos Elastolith, os valores determinados
individualmente podem variar ligeiramente sem
comprometer a estabilidade do produto. A
informação e dados apresentados serve da garantia
ao normal uso e função do produto. Utilizações não
referidas nesta ficha técnica devem ser consultadas
com o seu fornecedor.
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DADOS TÉCNICOS
Ligante:
Pigmentos:

Dispersão de polímeros
Pigmentos líquidos baseados
em substâncias naturais.
Materiais:
Vários tipos de areias.
Densidade:
Aprox. 1,75 gr/cm3
Valor pH:
a 20°C entre 8 e 9,5
Resistência ao fogo:
EN 13501-1 B-s1,d0
Temperatura mínima: Superior a 5°C durante a
aplicação e durante
secagem.
Tamanho:
Vários

Cores:

Várias

Embalagem:
Embalagens de 2m2
Segurança:
Ver dados de segurança.
APLICAÇÃO
O adesivo Elastolith deve ser aplicado em superfícies
verticais com uma espátula dentada, numa espessura
entre 1,5 e 2,0 mm. Dependendo das circunstâncias
(temperatura, humidade relativa, etc.) não aplique
mais de 1m2 de adesivo para evitar a criação de “pele”
na superfície do adesivo. Não aplique adesivo em área
que levará mais de 10 minutos a ser aplicado as tiras
flexíveis Elastolith. Aplique as tiras, pressionando-as
no adesivo, de forma a que o adesivo não ultrapasse o
limite das tiras flexíveis. As tiras flexíveis Elastolith
devem ser seladas com o adesivo nos topos de forma
a evitar a entrada de água. A tira de tijolo Elastolith
deve estar completamente embebida no adesivo.
Utilize uma linha para servir de guia à instalação.
Realize a junta com um pincel de 10mm humedecido
em gestos longos e continuo ao longo da junta. O
tempo de secagem depende da temperatura e da
humidade relativa. Em aplicações exteriores utilize
sombreamentos e proteja a superfície pelo menos 5
dias antes da aplicação. A aplicação não deve ser
realizada com temperaturas inferiores a 5°C.
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