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Características:	
	

	

Utilização:	
O	 sistema	 PREFER	 PUR	 pode	 ser	 aplicado	 em	 diversas	
áreas	 da	 indústria	 e	 construção	 civil	 como	 tanques	 de	
tratamento	 de	 água,	 proteção	 anti-corrosiva,	
impermeabilização	de	lajes	e	elementos	estruturais	bem	
como	 lajes	 expostas	 com	 tráfego	 veicular,	 e	 em	 usos	
diversos	 onde	 as	 estruturas	 sofrem	 variações	
dimensionais	(a	ser	consultado).	
	

Descrição:	

Consiste	 em	 um	 sistema	 de	 Poliuréia	 Pura,	 bi-
componente,	 na	 coloração	 cinza	 escuro,	
tecnologicamente	 desenvolvido	 para	 a	 produção	 de	 um	
revestimento	 impermeabilizante	 de	 alta	 performance	
para	 ser	 aplicado	 principalmente	 na	 construção	 civil	
devido	a	grande	percentagem	de	alongamento.	
	

Instruções	de	Uso:	
	
PREPARAÇÃO	DE	SUPERFÍCIE:	
	
•	 a	 superfície	 deve	 ser	 de	 concreto	 liso	 (acabamento	
polido	sem	ser	vitrificado).	Caso	seja	de	argamassa	deverá	
ser	o	mais	liso	possível.	
	
•	 fixar	os	coletores	de	água	nos	 locais	 de	 rebaixo	da	 laje	
para	de	modo	que	não	haja	empoçamentos	de	água.	
	
•	 tratar	eventuais	falhas	do	acabamento	da	concretagem	
e	 demais	 “buracos”	 com	 resina	 epóxi	 tixotrópica	 ou	
mástique	a	base	de	poliuretano.	
	
•	 com	 o	 auxílio	 de	 uma	 lixadeira	 ou	 lapidoadora	 de	
superfície,	 lixar	 totalmente	 a	 superfície	 de	 modo	 que	 o	
resultado	 final	 seja	 uma	 superfície	 lisa,	 sem	 rebarbas	 e	
sem	 contaminações.	 Após	 lavar,	 para	 retirada	 do	 pó	 e	
esperar	secar	 totalmente.	 (umidade	superficial	 inferior	 	a	
5%).	
	
•	 aplicar	 o	 sistema	 de	 primer	 PREFER	 POX	 PRIMER	 base	
epóxi	na	superfície	já	lixada,	lavada	e	seca.	
	
•	em	torno	dos	coletores,	cantos,	e	demais	interferências	
deve	ser	aplicado	também	o	mástique	de	Poliuretano.	
	
•	 os	 parâmetros	 verticais	 devem	 estar	 devidamente	
regularizados	com	argamassa	a	base	de	cimento	sem	que	
a	mesma	apresente	desagregação	superficial.		
	
	
	
	

APLICAÇÃO	
	
Após	 a	 secagem	 do	 primer	 e	 com	 o	 auxílio	 de	
equipamento	 de	 aplicação	 específico	 e	 devidamente	
regulado,	 aplicar	 de	 1,5	 a	 3,0	 kg/m2	 do	 sistema	 PREFER	
PUR	 em	 passadas	 de	 modo	 a	 atingir	 o	 consumo	
especificado/desejado.	 A	 proporção	 entre	 os	
componentes	 da	 Poiuréia	 (BLEND	 DE	 RESINAS	 e	
ISOCIANATO)	 deve	 ser	 de	1:1	 e	 aplicado	na	 temperatura	
superior	a	60OC.	
	
Se	 for	 desejado	 acabamento	 superficial	 em	 forma	 de	
“casca	 de	 laranja”,	 aplicar	 demão	 de	 acabamento	 final	
utilizando	a	própria	pistola	de	aplicação	para	formar	uma	
névoa	de	produto	sobre	a	camada	impermeabilizada.	
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	Consumo:	
O	consumo	é	entre	1,5	a	3,0	kg/m2	a	depender	do	tipo	de	
aplicação,	preferencialmente	em	uma	só	camada.	
	

Estocagem/Validade:	
A	partir	da	data	de	fabricação,	o	produto	tem	validade	de	
6	meses,	 desde	 que	 seja	mantido	 intacto	na	 embalagem	
original,	em	local	ventilado,	coberto,	seco	e	longe	de	altas	
temperaturas.		
 

Recomendações:	
Sempre	 que	 impermeabilizado	 em	 ambientes	 fechados,	
deve	haver	ventilação	forçada.		
	
Para	maiores	informações	sobre	manuseio	e	segurança	do	
produto,	solicite	a	Ficha	de	 Informações	de	Segurança	de	
Produto	Químico	(FISPQ).		
 

Precauções: 
Manter	 a	 embalagem	 sempre	 fechada,	 quando	 não	
estiver	 em	 uso	 sem	 que	 haja	 qualquer	 possibilidade	 de	
contaminação	com	água..	
	
Após	 aberta	 a	 embalagem,	 o	 produto	 deve	 ser	 utilizado	
num	prazo	de	15	dias.	
	
A	 embalagem	 do	 ISO	 5050	 não	 pode	 em	 nenhuma	
hipótese	 permanecer	 aberta	 após	 finalizada	os	 trabalhos	
do	dia	para	que	a	umidade	do	ar	não	cristalize	e	endureça	
o	produto	o	tornando	inaplicável.	
	
A	 embalagem	 do	 POL	 7026	 deve	 ser	 totalmente	
homogeneizada	 energicamente	 antes	 de	 qualquer	
aplicação.	
	
Nunca	 reutilizar	 a	 embalagem	 para	 outra	 finalidade	 que	
não	o	condicionamento	do	produto.		
	
Armazenar	a	 embalagem	original	 em	 local	coberto,	 seco,	
ventilado	e	longe	de	fontes	de	calor.		
	
Manter	fora	do	alcance	de	crianças	e	animais.		
Preparar	 e	 aplicar	 o	 produto	 sempre	 em	 ambiente	

Vantagens:	
	

• 100% sólidos, zero VOC’s (Volatile Organic 
Compounds); 

• Excelente alongamento, superior a 400%; 
• Livre de solventes; 
• Resistência à Abrasão; 
• Impermeável; 
• Camada monolítica; 
• Pode ser aplicado em única ou múltiplas 

camadas; 
• Não requer pós-cura; 
• Pode ser retocado se danificado; 

	

Embalagens:	
	
• Latas	com	20kg	
• Tambores	com	200	kg	
	
	

Nota:	
Todas	 as	 informações	desta	 ficha	 se	baseiam	em	nosso	
conhecimento	 para	 toda	 orientação	 necessária	 para	 o	
uso	 do	 produto.	 O	 desempenho	 de	 nossos	 produtos	
depende	 das	 condições	 de	 preparo,	 aplicação	 e	
estocagem.	O	rendimento	depende	da	técnica	aplicada	e	
das	condições	do	equipamento	e	da	superfície.	Não	nos	
responsabilizamos	 por	 qualquer	 falha	 no	 desempenho,	
seja	de	qualquer	natureza	ou	uso	indevido	do	produto.	
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