FICHA TÉCNICA

PLATINUM
•
•
•
•
•
•

Boa aplicação devido sua consistência tipo gel, não forma filamentos.
Endurecimento muito rápido (15 – 40 minutos).
Secagem de superfície muito boa.
Excelente polimento.
Boa proteção contra amarelamento.
Alta aderência em pedras naturais e artificiais, também a temperaturas
mais elevadas (60-70 °C, no caso de exposição a baixa tensão:
100-110°)
• Resistentes a óleos minerais, de petróleo e água.

CARACTERÍSTICAS
Platinum é um produto gel bi-componente, que utiliza catalisador em pasta, à base de resinas epoxi
acrilato dissolvidos em estireno.
APLICAÇÃO
Platinum é utilizado principalmente para a colagem de pedra projetada como por exemplo: Silestone,
Caesar Stone, Zodiaq, Corian, pedras naturais, na indústria e artesanato.
INSTRUÇÕES PARA USO
1.
2.
3.
4.

A superfície a ser tratada deve estar limpa, completamente seca e levemente áspera.
É possível colorir utilizando Polyester Colouring Pastes ao máximo de 5%.
Adicionar 1 a 3 g de pasta de endurecedor branco a 100 g de Platinum.
Misturar os dois componentes completamente. A mistura pode ser trabalhada por cerca
5 – 10 minutos (20°C).
5. Depois de 20-30 minutos, as partes tratadas podem ser processadas e transportadas.
6. O processo de endurecimento é acelerado pelo calor e retardado pelo frio.
DICAS ESPECIAIS

• Porções superiores a 4% de endurecedor reduzem a adesão.
• Endurecedor porções superiores a 3% provocam um amarelamento durante o endurecimento do
produto.
• Porções endurecedor menor que 1% e temperaturas baixas (inferiores a 5°C) ocasionam atraso
considerável no endurecimento.
• Se a cola depois da mistura se encontrar gelatinosa, não deve ser aplicada.
• A camadas de cola deve ser o mais ﬁna possível (<1 mm) devido ao encolhimento (aprox. 5-8%),
causada pela reação durante o processo de endurecimento.
• Durabilidade limitada de colagens que são frequentemente expostos à umidade e geada.

• Adesão moderada em frisos de materiais de construção alcalinos (por exemplo, de concreto, tijolos
de concreto).
• O Platinum tem uma tendência muito pequena para amarelamento.
• Uma vez endurecido o Platinum já não pode ser removido por solventes. A remoção é possível apenas
por meios mecânicos ou por temperaturas mais elevadas (>200°C).
• Quando utilizado corretamente, o Colour Bond não é prejudicial à saúde. Remova o bocal de mistura
após o uso e fechar com o fecho original.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Veriﬁque ﬁcha de segurança para produtos químicos.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Densidade: aproximadamente 1,10 g/cm³
Tempo de trabalho: A 10º C 12 -18 minutos
A 20º C 06 – 07 minutos
A 30º C 03-05 minutos
VALIDADE
Aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original
devidamente fechada.
Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação.
Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que inﬂuenciam essas informações técnicas - bem como outros oral ou
escrita – devem ser consideradas, porém ﬁca a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do
produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.
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