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Silicone Neutro 

 

      DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicone neutro para construção CHEMITOOL. 

Excepcional capacidade de vedação em juntas de 

dilatação, envidraçados e todo o tipo de caixilharia (PVC, 

madeira, metal, alumínio, lacados, etc.) Aderência sobre 

a maioria dos materiais de construção e indústria, 

porosos e não porosos. 

Fácil aplicação.  

Excepcional capacidade de vedação.  

Excelente aderência.  

Não necessita de primário. 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 
pó e/ou gordura.  

Cortar a extremidade do cartucho com uma faca 
e enroscar a cânula, cortando de seguida a 
extremidade em bisel, com o diâmetro 
pretendido.  

Com o auxílio de uma pistola standard aplicar o 
produto exercendo uma pressão ligeira e 
constante, de forma a preencher 
convenientemente o espaço a vedar ou isolar.  

Uma vez aplicado, o vedante pode ser alisado 

com uma espátula. 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 

 

Pistola Profissional 

 

 

 

 

Código Designação RAL 
Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH02019007 SILICONE NEUTRO ALUMÍNIO 9007 300 0,364 25 5608907394489 

CH02011015 SILICONE NEUTRO BEGE  1015 300 0,364 25 8425589022588 

CH02013005 SILICONE NEUTRO BORDEAUX  3005 300 0,364 25 8425589022137 

CH02119010 SILICONE NEUTRO BRANCO 9010 300 0,364 25 5608907254622 

CH02017013 SILICONE NEUTRO BRONZE 7013 300 0,364 25 8425589022052 

CH02018007 SILICONE NEUTRO CASTANHO  8007 300 0,364 25 5608907438596  

CH02018014 SILICONE NEUTRO CASTANHO  8014 300 0,364 25 5608907336380 

CH02017015 SILICONE NEUTRO CINZA ARDÓSIA  7015 300 0,364 25 5608907422199 

CH02019006 SILICONE NEUTRO CINZA CLARO  9006 300 0,364 25 5608907254646 

CH02017016 SILICONE NEUTRO CINZA ESCURO  7016 300 0,364 25 5608907398036 

CH02017011 SILICONE NEUTRO CINZENTO  7011 300 0,364 25 5608907254653 

CH02017037 SILICONE NEUTRO CINZENTO 7037 300 0,364 25 5608907432044 

CH02016005 SILICONE NEUTRO VERDE  6005 300 0,364 25 5608907254677 

CH02016200 SILICONE NEUTRO VERDE CLARO  6200 300 0,364 25 5608907398029 

CH02019005 SILICONE NEUTRO PRETO  9005 300 0,364 25 5608907336397 

CH02110000 SILICONE NEUTRO TRANSPARENTE - 300 0,364 25 5608907254660 
Nota: Para mais cores consultar os nossos serviços comerciais. 

15 meses após data de produção. Protecção e Segurança.  

Pistola de aplicação.  

Manter fora do alcance das crianças.  

Produto ligeiramente irritante para a pele e 
sistema respiratório.  

Em caso de contacto com os olhos, lavar 
abundantemente com água e procurar ajuda 
médica.  

Não ingerir. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol.  

Consultar prazo de validade no cartucho. 
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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
SILICONE NEUTRO CHEMITOOL  

(BRANCO/TRANSPARENTE) 
 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Silicone Neutro Oxime 

Consistência: Pasta tixotrópica 

Densidade: Aprox. 0,97 g/cm³ 

Tempo de formação de película: 4 - 7 min.  

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Resistência à temperatura: -40ºC a +150ºC 

Dureza Shore A: (ISO 868) 20 

Módulo de elasticidade: (ISO 37) 0,30 Mpa 

Resistência à ruptura: (ISO 37) 0,90 MPa 

Alongamento à ruptura: 350 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O silicone neutro CHEMITOOL é um vedante de silicone mono componente, de base neutra, que cura 
em contacto com a humidade atmosférica formando um cordão macio e elástico extremamente 
resistente.  
Não contém produtos com odor forte nem corrosivos. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

O silicone neutro CHEMITOOL tem uma excelente aderência na maioria dos substratos utilizados na 
construção como betão, alumínio, vidro, etc. 
Especialmente recomendado para vedação de janelas e aplicações que necessitem de um selante 
inodoro. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Os substratos devem ser limpos com os produtos adequados e de acordo com as recomendações 
indicadas pelo fabricante. 
Para outros substratos é recomendado a realização de testes prévios para averiguar se é necessário a 
utilização de um primário.  
As juntas realizadas com silicone neutro não devem ser pintadas. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades nas seguintes 
cores: branco e transparente. 
 

Pedro Alves
dresenson
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ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 15 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 

Pedro Alves
dresenson
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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
SILICONE NEUTRO CHEMITOOL  

(CORES) 
 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Silicone Neutro Oxime 

Consistência: Pasta tixotrópica 

Densidade: Aprox. 1,25 g/ml 

Tempo de formação de película: 5 - 10 min. (a 23ºC; 50% H.R.) 

Tempo de cura em profundidade: Entre 2 – 3 mm / 24 h 

Escorrimento: (ISO 7390) Não escorre 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Resistência à temperatura: -40ºC a +150ºC 

Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 24 

Propriedades mecânicas:  

Lâmina 2mm espessura – ISO 37  

Módulo de elasticidade a 100% de alongamento: 0,48 Mpa 

Resistência à ruptura: 1,50 MPa 

Alongamento à ruptura: > 550 % 

Juntas de 12x12x50 mm – ISO 8339  

Módulo de elasticidade a 100% de alongamento: 0,44 Mpa 

Resistência à ruptura: 0,67 MPa 

Alongamento à ruptura: > 250 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O silicone neutro CHEMITOOL é um vedante de alta qualidade, mono componente, que em contacto 
com a humidade atmosférica transforma-se numa junta elástica extremamente resistente. Não contém 
produtos com odor forte nem corrosivos. 
Após aplicação, mantém as suas propriedades inalteradas tanto de aderência como de elasticidade sem 
envelhecer, permanecendo estável às condições atmosféricas.  
  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Baixo módulo e alta elasticidade; 

 Elevada capacidade de movimento (±25%), cumpre com a norma ISO 11600; 

 Excelente adesão sobre uma grande variedade de suportes, sem uso de primário; 

 Juntas permanentemente elásticas; 

 Grande resistência aos raios UV, às mudanças de temperatura e ao envelhecimento; 

 Baixo odor, não corrói os suportes. 
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INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Recomendado para vedação de juntas de dilatação entre substratos porosos e não porosos como 
betão, cimento, tijolo, alumínio (revestido, anodizado, pintado, etc.), PVC, vidro, cerâmicas, plásticos, 
etc. 
Vedação vidros em geral e vedações perimetrais de estanquidade em janelas e portas.  
Vedação de vidro laminado e tratado ou transformado. 
Vedação entre painéis pré-fabricados de betão.  
Juntas perimetrais e de conexão em carpintaria de alumínio, madeira e PVC.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Os substratos não porosos (tais como o alumínio, vidro, etc.) devem ser limpas com um dissolvente 
adequado. Substratos porosos (como o betão, tijolo, etc.) devem ser limpos mecanicamente, 
removendo as partículas soltas. 
O silicone neutro CHEMITOOL adere sobre os materiais habituais de construção, sem primário. No 
entanto, devido à grande diversidade de substratos, recomenda-se um ensaio prévio de adesão. 
Para aumentar a performance de adesão, ou no caso de a junta estar submersa em água, recomenda-
se o uso de primário.  
Dimensão das juntas: A largura das juntas de dilatação deve ser projectada de acordo com a 
capacidade de movimentação do selante. Para delimitar o fundo da junta, e para evitar o contacto 
trifásico, deve usar-se um cordão de espuma de polietileno. 
Aplicar o silicone com a ajuda de uma pistola de silicone de acordo com a espessura da junta e alisar, 
antes de formar película. O silicone antes de curar pode-se limpar com um dissolvente, uma vez 
curado, só se poderá eliminar mecanicamente. 
 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

 Não aplicar silicone neutro CHEMITOOL em contacto com superfícies betuminosas ou que possam 
libertar alcatrão ou plastificantes (ex: borracha, cloropreno, EPDM, etc.); 

 Não adere sobre PE, PP, PTFE (Teflon®); Devido à grande diversidade de substratos, recomenda-se 
sempre realizar um ensaio prévio de adesão; 

 Não é pintável; 

 Não apto para vedação estructural. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades nas seguintes 
cores: verde, cinzento, castanho, preto, alumínio. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 15 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Pedro Alves
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Silicone Acético 
 

      DESCRIÇÃO 

  

 CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicone acético vidro-alumínio CHEMITOOL. 

Excelente aderência ao vidro, alumínio, cerâmica e 

outros materiais não porosos, envidraçados, caixilharia, 

etc. 

Fácil aplicação. 

Excelente aderência. 

Excepcional capacidade de vedação. 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem pó 

e/ou gordura. 

Cortar a extremidade do cartucho com uma faca e 

enroscar a cânula, cortando de seguida a 

extremidade em bisel, com o diâmetro 

pretendido. 

Com o auxílio de uma pistola standard aplicar o 

produto exercendo uma pressão ligeira e 

constante, de forma a preencher 

convenientemente o espaço a vedar ou isolar. 

Uma vez aplicado, o vedante pode ser alisado com 

uma espátula. 

Pedro Alves
dresenson



 
 

 GLMKT12/14 
       20 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

 Pistola Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Código Designação RAL 
Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH01019007 SILICONE ACÉTICO ALUMÍNIO 9007 300 0,326 25 5608907394410 

CH01019110 SILICONE ACÉTICO BRANCO  9010 300 0,326 25 5608907256145 

CH01018014 SILICONE ACÉTICO CASTANHO 8014 300 0,326 25 5608907336373 

CH01019006 SILICONE ACÉTICO CINZA CLARO 9006 300 0,326 25 5608907264041 

CH01010000 SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE - 300 0,326 25 5608907256138 

Nota: Para mais cores consultar os nossos serviços comerciais. 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Produto ligeiramente irritante para a pele e 

sistema respiratório. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda 

médica. 

Não ingerir. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 
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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
SILICONE ACETATO CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Silicone Acetato 

Consistência: Pasta tixotrópica 

Densidade: Aprox. 0,96 g/ml 

Tempo de formação de película: 20 - 30 min. (a 23ºC; 50% H.R.) 

Tempo de cura em profundidade: Entre 2 – 3 mm / 24 h 

Escorrimento: (ISO 7390) Não escorre 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Resistência à temperatura: -40ºC a +150ºC 

Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 15 

Módulo de elasticidade a 100% de alongamento: (ISO 37) Aprox. 0,35 Mpa 

Resistência à ruptura: (ISO 37) Aprox. 1,4 MPa 

Alongamento à ruptura: (ISO 37) > 500 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

Vedante de silicone mono componente de cura acética que em contacto com a humidade atmosférica 
transforma-se numa junta elástica. Está especialmente formulado para a vedação de todos os tipo de 
juntas de estanquidade em materiais como vidro, cerâmica e materiais vitrificados, alumínio anodizado 
ou fibra de vidro/poliéster. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Cura rápida; 

 Excelente adesão sobre uma grande variedade de substratos não porosos; 

 Elasticidade permanentemente; 

 Para interiores e exteriores; 

 Grande resistência aos raios UV, às mudanças de temperatura e ao envelhecimento; 

 Com protecção fungicida. Adequado para aplicações sanitárias domésticas. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Vedação em geral de vidro e serralharias de alumínio. 
Aplicações sanitárias como vedação de banheiras, lavatórios, sanitas, bases de chuveiros, cozinhas e 
materiais vitrificados em geral. 
Para outro tipo de suportes é aconselhável a realização de ensaios prévios e, se necessário, o uso de 
primário. 
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 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Aplicar o silicone com a ajuda de uma pistola de silicone de acordo com a espessura da junta e alisar, 
antes de formar película, com água e sabão.  
O silicone antes de curar pode-se limpar com um dissolvente, uma vez curado só se poderá eliminar 
mecanicamente. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Uma vez que o silicone de acetato liberta ácido acético durante o processo de cura, não é 
recomendável para as seguintes aplicações:   

 Pedra, mármore, granito ou substratos alcalinos (betão, cimento, argamassa, etc.) 

 Superfícies metálicas como zinco, cobre, bronze ou chumbo, que estão sujeitos à corrosão; 

 Vedação de vidro laminado uma vez que pode afectar a película de PVB (polivinil butiral); 

 Não utilizar em contacto com vedante de segunda barreira utilizado no vidro duplo; 

 Colagem de vidro estrutural, fabricação ou colagem de aquários, colagem de espelhos;  

 Aplicações em contacto com alimentos; 

 Suportes betuminosos ou que libertem óleos, plastificantes, dissolventes ou qualquer outro 
produto que possa inibir a cura, afectar a adesão ou descolorar o vedante. (ex: borracha, neopreno, 
EPDM, etc.); 

 As juntas não podem ser pintadas. 
 

RENDIMENTO:  

Metros lineares aproximados, por cartucho de 300ml, em função das dimensões da junta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A profundidade/largura recomendada encontra-se assinalada a amarelo. 
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LARGURA DA JUNTA 

 5mm 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm 

5mm 11 7 5,5 4,5 3,5 2,5 

8mm 7 4 3 2,5 2 1,5 

10mm 5,5 3 2,5 2 1,5 1,2 

12mm 4,5 2,5 2 1,5 1,2 <1 

15mm 3,5 2 1,5 1,2 1 0,7 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades nas seguintes 
cores: transparente (com fungicida), branco (com fungicida), cinzento, alumínio, castanho. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 

 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Selante Acrílico 
 

      DESCRIÇÃO 

  

 CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selante acrílico de uso universal CHEMITOOL. 

Ideal para reparações em geral tais como betão, pedra 

natural, gesso, metais, madeira, tijolo, etc. Indicado para 

juntas com movimento reduzido (até 7,5%). Pode ser 

pintado (é sempre aconselhado um teste prévio de 

compatibilidade). 

Fácil aplicação. 

Excelente aderência. 

Excelentes propriedades de selagem. 

Lixável. 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem pó 

e/ou gordura. 

Cortar a extremidade do cartucho com uma faca e 

enroscar a cânula, cortando de seguida a 

extremidade em bisel, com o diâmetro 

pretendido. 

Com o auxílio de uma pistola standard aplicar o 

produto exercendo uma pressão ligeira e 

constante, de forma a preencher 

convenientemente o espaço a vedar ou isolar. 

Uma vez aplicado, o vedante pode ser alisado com 

uma espátula. 

Pedro Alves
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

 Pistola Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Código Designação Cartucho 
(ml) 

Peso unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH14019110 SELANTE ACRÍLICO BRANCO 300 0,572 25 5608907323519 

CH14017011 SELANTE ACRÍLICO CINZENTO 300 0,572 25 5608907323526 
 

18 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda 

médica. 

Não ingerir. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO: CH140X 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
SELANTE ACRÍLICO CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Dispersão Acrílicas 

Consistência: Pasta tixotrópica 

Densidade: Aprox. 1,70 g/ml 

Secagem ao tacto: Aprox. 20 min. (a 23ºC; 50% H.R.) 

Escorrimento: (ISO 7390) Não escorre 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Resistência à temperatura: -20ºC a +80ºC 

Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 30 

Resistência máxima: (ISO 37) Aprox. 0,40 MPa 

Alongamento à ruptura: (ISO 37)> 120 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O selante de acrílico CHEMITOOL é uma massa mono componente de base aquosa, de secagem rápida, 
para a vedação de juntas de preenchimento ou acabamento. Permanece flexível após secagem e pode 
ser pintado. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Base aquosa. Praticamente inodoro; 

 Pintável depois de seco; 

 Não contém dissolventes, isocianatos e silicones; 

 Excelente adesão em materiais de construção; 

 Facilidade de aplicação e alisamento; 

 As ferramentas são laváveis com água. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Vedação de juntas interiores, juntas de construção com pouco movimento e reparações de paredes e 
tectos.  
Vedação para todos os tipos de carpintaria e paredes interiores.  
Enchimento de rachaduras em paredes, fissuras e acabamentos entre molduras de gesso, madeira, 
rodapés, etc.  
Colagem de placas de poliestireno.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Depois de preparadas as superfícies aplicar o selante de acrílico com a ajuda de uma pistola de silicone 
e alisar a junta com uma espátula humedecida em água antes que o produto comece a secar. O  
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO: CH140X 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 
 

 
alisamento, além do acabamento estético, permite um melhor contacto com os rebordos da placa.  
Retirar a fita protectora dos rebordos das placas imediatamente após o alisamento. 
As ferramentas e os produtos antes de curados podem ser limpos com água. 
 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

 Proteger as juntas acabadas de aplicar da água até que se tenha formado uma película resistente e 
sólida. 

 O produto cura por desidratação (seco por perda de água). Factores como humidade elevada, 
baixas temperaturas e juntas demasiado espessas, podem retardar significativamente a formação 
de película e a secagem. 

 Em aplicações no exterior, o produto seco deve proteger-se da chuva torrencial e deve evitar-se o 
contacto permanente com a água e a humidade. 

 Durante o processo de secagem, a cor do selante pode variar ligeiramente. 

 O produto é compatível com diversos sistemas de pinturas, no entanto, recomenda-se sempre 
realizar um ensaio prévio. Antes de pintar, o selante deve estar completamente seco. 

 Não aplicar em contacto com superfícies que podem libertar betume, alcatrão ou plastificantes. 
 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades nas seguintes 
cores: branco e cinzento. 

 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 18 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. Proteger do gelo. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Vedante MS Polímero Hi-Tack 

 

            DESCRIÇÃO 

    

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

   

     

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedante MS Polímero Hi-Tack CHEMITOOL. 

Selante à base de polímeros híbridos com excelente 

adesão inicial para colagens permanentes e duradouras. 

Muito versátil, é ideal para colagens elásticas de metal, 

chapa de aço, alumínio, latão, cobre, vidro, fibra de 

vidro, madeira, concreto e plásticos rígidos. Utilizado 

para aplicações de colagem estruturais nos transportes, 

indústria automóvel e construção naval. 

Poder de adesão de 8 a 10 segundos. 

Elevada capacidade de carga devido à excepcional 
capacidade tixotrópica – 320kg por 10cm². 

Pintável. 

Permanentemente flexível em temperaturas que 
variam entre -40°C e 100°C. 

Resistente à água, ácidos diluídos, produtos de limpeza, 
óleos, etc. 

Livre de solventes e isocianatos. 

Inodoro. 

Sem contracção de volume e sem formação de bolhas. 

Elevada resistência mecânica e ao impacto. 

Não corrói os suportes. 

Resistente a raios U.V. 

 

As superfícies a aplicar devem estar secas, 
limpas e sem gordura. 

Aplicar com uma pistola própria para o efeito, 

formando um cordão uniforme e contínuo, 

evitando a formação de bolhas de ar. 

É recomendável realizar provas de aderência 

antes da aplicação. 

Evitar a colagem em três pontos, na aplicação o 

vedante só pode apresentar uma colagem em 

dois pontos. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

Pistola Profissional 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH03110001 VEDANTE MS-POLÍMERO HI-TACK BRANCO 300 0,506 12 5608907432624 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

O contacto prolongado pode causar reacções alérgicas. 

Consulte um médico se os sintomas forem graves ou 

em caso de irritação persistente da pele. 

Em caso de: 

Contacto com os olhos: remover imediatamente com 

um pano limpo ou papel e lavar a área afectada com 

água e sabão. 

Contacto com a pele: tirar a roupa contaminada. Lavar 

imediatamente com água em abundância. Se a irritação 

persistir, consulte um médico. Lave a contaminação das 

roupas antes de usar. 

Inalação: Se a respiração é difícil, remover a vítima para 

um ambiente de ar puro e consultar um médico. 

Ingestão: ejectar o produto e lavar a boca com água. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol, fontes de calor e 

áreas molhadas. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH03119110 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
MS-POLÍMERO HI-TACK CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Aspecto: Pasta tixotrópica 

Natureza química: Poliuretano terminado em silanos 

Densidade: 1,59 ± 0,02 g/cc 

Tempo de formação de película: (a 23°C e 50% h.r.) 5 – 10 min. 

Tempo de cura: (após 1 dia a 23°C e 50% h.r.) 2,3mm 

Dureza Shore A: ≈70 N/mm² 

Módulo de elasticidade a 100%: (ISO 37 DIN 53504) > 3.1 N/mm² 

Resistência à tracção: (ISO 37 DIN 53504) > 3.2 N/mm² 

Alongamento à ruptura: (ISO 37 DIN 53504) ≥ 100 % 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Resistência à temperatura: -40ºC a +100ºC com picos até 120ºC 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O MS-POLÍMERO HI-TACK CHEMITOOL é um vedante mono componente de alto módulo com base em 
polímeros de silano modificados. É inodoro e está livre de solventes e de isocianatos. 
Após extrusão, cura rapidamente em contacto com a humidade atmosférica e transforma-se num 
adesivo de montagem de elevado desempenho, permanentemente flexível e resistente devido à sua 
elevada viscosidade e aderência inicial. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Livre de solventes e isocianatos; 

 Não contém substâncias consideradas perigosas; 

 Inodoro; 

 Permanentemente flexível em temperaturas que variam entre -40°C e 100°C; 

 Resistência, de curto-prazo, a temperaturas superiores a 120ºC; 

 Sem contracção de volume e sem formação de bolhas; 

 Elevada capacidade de carga devido à excepcional capacidade tixotrópica; 

 Elevada resistência mecânica e ao impacto; 

 Não corrói os suportes; 

 Aumenta a rigidez torsional na montagem final; 

 Com propriedades de amortecimento de vibração e de sonorização; 

 Pintável em superfícies molhadas, com muita água ou em tintas à base de solventes (recomenda-se 
a realização de testes prévios); 

 Resistente à água, ácidos diluídos, produtos de limpeza, água com cal e mofo. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

O MS-POLÍMERO HI-TACK CHEMITOOL é um selante adesivo eficaz e versátil para todos os trabalhos 
que exijam uma colagem elástica numa ampla gama de materiais, incluindo metal, chapa de aço  
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CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH03119110 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

 
(galvanizado, banhado e pintado), alumínio (não tratado ou anodizado), latão, cobre, vidro, fibra de 
vidro, madeira, concreto e plásticos rígidos. 
Recomendável para uma utilização flexível e resistente em aplicações de colagem estruturais 
especialmente em: 

 Aplicações industriais (montagens de painéis isolamento; aplicações sujeitas a vibrações, etc.); 

 Sector automóvel e transportes (autocarros, caravanas, veículos refrigerados, contentores); 

 Construção Naval. 
Resistente a longo prazo à água (doce e salgada), água de cal, substâncias cáusticas e produtos de 
limpeza. Resistente a curto prazo à gasolina, graxa e óleo mineral.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

Preparação da superfície: Recomenda-se a realização de testes prévios. Produtos de limpeza e/ou 
primários podem ser necessários para obter uma óptima aderência. Os substratos devem ser limpos 
com os produtos adequados e de acordo com as recomendações indicadas pelo fabricante. 
 As superfícies devem estar bem limpas, secas e livre de água, óleo, graxa ou ferrugem. Remova todas 
as partículas soltas ou resíduos com um jacto de ar comprimido, lixa ou escova dura. Vidro, metal e 
outras superfícies não porosas deve estar livres de qualquer revestimento e limpas com solvente. 
Enrosque a cânula no bocal do cartucho e corte-a em ângulo de acordo com a espessura do cordão 
pretendida. Encaixe o cartucho numa pistola manual ou pneumática fornecida com pistão telescópico 
devido à alta viscosidade do material e extruda o selante cuidadosamente prevenindo a entrada de ar. 
A temperatura óptima de utilização está compreendida entre os 15°C e 25°C. 
Para colagem e fixação: Aplicar o selante adesivo numa das superfícies em pontos ou linhas (a cada 10-
30 cm). Aplicar sempre nos cantos e ao longo das bordas. Coloque as peças na posição correcta durante 
20 minutos e pressione com firmeza ou utilize levemente um martelo de borracha. Se necessário, fixe 
ou apoie os materiais pesados durante 24 horas. 
Indicações finais: Pintável. A compatibilidade da pintura deve ser testada através da realização de 
ensaios preliminares. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 

Não é resistente a ácidos orgânicos, ácidos minerais concentrados ou solventes. Deve-se ter especial 
atenção com a utilização de álcool ou resina alquídica uma vez que podem interferir com o processo de 
cura e reduzir o tempo de secagem da tinta. Deve entender-se que a dureza e a espessura da tinta 
podem diminuir a elasticidade do vedante e provocar fissuras na camada de tinta. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 12 unidades na cor branco. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode ser armazenar por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos, a uma temperatura compreendida entre +5 e +25 ºC. A 
temperatura de armazenamento não deve exceder os 25°C durante longos períodos de tempo. Uma 
vez aberta, a embalagem deve ser utilizada num espaço de tempo relativamente curto. Manter 
afastado de áreas molhadas, luz solar directa e fontes de calor. 
Manter fora do alcance das crianças. Se ocorrer o contacto com a pele, retire imediatamente e lave 
com água e sabão. 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Vedante MS Polímero 

 

      DESCRIÇÃO 

  

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedante MS Polímero (cores) CHEMITOOL. 

Adequado para selagem de juntas de ligação na 

construção, carroçarias, contentores e construção naval, 

isolamentos térmicos e acústicos, trabalhos em madeira 

e colagem de espelhos. 

Fácil aplicação. 

Excelente aderência na maioria dos substratos, mesmo 

em superfícies húmidas. 

Pintável. 

Resistente a raios U.V. 

As superfícies a aplicar devem estar secas, 
limpas e sem gordura. 

Aplicar com uma pistola própria para o efeito, 

formando um cordão uniforme e contínuo, 

evitando a formação de bolhas de ar. 

É recomendável realizar provas de aderência 

antes da aplicação. 

Evitar a colagem em três pontos, na aplicação o 

vedante só pode apresentar uma colagem em 

dois pontos. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

Pistola Profissional 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH03010001 VEDANTE MS-POLÍMERO BRANCO 300 0,492 12 5608907438688 

CH03010002 VEDANTE MS-POLÍMERO CINZENTO 300 0,492 12 5608907438671 

CH03010003 VEDANTE MS-POLÍMERO PRETO 300 0,492 12 5608907438664 

CH03010004 VEDANTE MS-POLÍMERO TELHA 300 0,492 12 5608907438657 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Produto ligeiramente irritante para a pele e sistema 

respiratório. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda médica. 

Não ingerir. 

Facilmente inflamável. 

Pode provocar sonolência e vertigem por inalação dos 

vapores.  

Não deitar os resíduos no esgoto. 

Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo 

causar efeitos nefastos a longo prazo no meio aquático. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
IDENTIFICAÇÃO Nº: CH030X  

EDIÇÃO: AGOSTO 2014 
VERSÃO: 02 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
MS-POLÍMERO CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Aspecto: Pasta tixotrópica 

Densidade: Aprox. 1,55 g/ml 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Formação de película: 12 - 20 min. 

Resistência à temperatura: -20ºC a +80ºC 

Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 57 

Módulo (ISO 37) 1,70 MPa 

Resistência à ruptura: (ISO 37) 2,20 MPa 

Alongamento à ruptura: (ISO 37) > 225 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O MS-POLÍMERO CHEMITOOL é um selante de cura neutra, com base em polímeros de silano 
modificados. É inodoro e está livre de solventes e de isocianatos. 
É um vedante mono componente de alto módulo que cura rapidamente em contacto com a humidade 
atmosférica e transforma-se numa junta flexível. 
Após aplicação, mantém as suas propriedades inalteradas, tanto de aderência como de elasticidade, 
sem envelhecer permanecendo estável às condições atmosféricas.  
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

O MS-POLÍMERO CHEMITOOL tem uma boa adesão sem o uso de primário em vários tipos de 
substratos utilizados na construção, nomeadamente, vidro, alumínio, cimento, PVC, zinco, madeira, 
telhas, etc. Aplicável em superfícies húmidas garantindo uma correcta adesão. 
Pode ser usado para vedação, colagem e enchimento de fissuras tanto no exterior como no interior. 
Recomendável para vedação de juntas de pouco movimento em superfícies horizontais, como paredes, 
tijolo, reparações do tecto, especialmente: 

 Em aplicações industriais; 

 Construção Naval; 

 Aplicações em superfícies sensíveis aos dissolventes, 

 Material sujeito a vibrações. 
É também recomendado para a colagem dos materiais mais utilizados na construção como cimento, 
tijolo, metal, madeira, fibra de vidro, pedra, cerâmica e para a selagem de fissuras e imperfeições. 
Não pode ser utilizado como vedante de vidros.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Os substratos devem ser limpos com os produtos adequados e de acordo com as recomendações 
indicadas pelo fabricante. Para outros substratos é recomendado a realização de testes prévios para  
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
IDENTIFICAÇÃO Nº: CH030X  

EDIÇÃO: AGOSTO 2014 
VERSÃO: 02 

 

 
averiguar se é necessário a utilização de um primário. Pintável após endurecimento. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 12 unidades nas seguintes 
cores: branco, cinzento e preto. 

 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Vedante MS Polímero Cristal  

 

      DESCRIÇÃO 

  

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Vedante à base de MS Polímero Cristal. 

O MS-POLÍMERO CRISTAL CHEMITOOL tem uma boa 

adesão em vários tipos de substratos utilizados na 

construção, nomeadamente, vidro, alumínio, cimento, 

PVC, zinco, madeira, telhas, etc. Aplicável em superfícies 

húmidas garantindo uma correcta adesão. Pode ser 

usado para vedação de juntas em paredes e pavimentos; 

juntas entre pré-fabricados de betão; juntas entre vidro 

e madeira; vedação e colagem de diversos tipos de 

plásticos e de superfícies metálicas. É também 

recomendado para a colagem dos materiais mais 

utilizados na construção como cimento, tijolo, metal, 

madeira, fibra de vidro, pedra, cerâmica e para a 

selagem de fissuras e imperfeições. 

Cristalino. 

Fácil aplicação. 

Excelente aderência em vários tipos de substratos. 

 

As superfícies devem estar bem limpas e secas, 

desengorduradas e livre de partículas friáveis 

que possam dificultar a adesão. Os substratos 

devem ser limpos com os produtos adequados. 

Para outros tipos de substratos é recomendado a 

realização de testes prévios de forma a averiguar 

se é necessário a utilização de um primário. 

Pintável após endurecimento. 

 

Pintável.

Não resistente a raios U.V.  
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

Pistola Profissional 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH03010000 VEDANTE MS-POLÍMERO CRISTAL 300 0,492 12 5608907241844 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Produto ligeiramente irritante para a pele e sistema 

respiratório. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda médica. 

Não ingerir. 

Facilmente inflamável. 

Pode provocar sonolência e vertigem por inalação dos 

vapores.  

Não deitar os resíduos no esgoto. 

Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo 

causar efeitos nefastos a longo prazo no meio aquático. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
 FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO: CH03010000 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
MS-POLÍMERO CRISTAL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Aspecto: Pasta tixotrópica 

Densidade: Aprox. 1,02 g/cm³ 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Escorrimento: (ISO 7390) Não escorre 

Formação de película: 12 - 20 min. 

Resistência à temperatura: -30ºC a +80ºC 

Dureza Shore A: (ISO 868) 35 

Módulo (ISO 37) 0,60 MPa 

Resistência à ruptura: (ISO 37) 2,00 MPa 

Alongamento à ruptura: (ISO 37) > 350 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O MS-POLÍMERO CRISTAL CHEMITOOL é um selante de cura neutra, com base em polímeros de silano 
modificados. É inodoro e está livre de solventes e de isocianatos. 
É um vedante mono componente que cura rapidamente em contacto com a humidade atmosférica e 
transforma-se numa junta flexível. 
Após aplicação, mantém as suas propriedades inalteradas, tanto de aderência como de elasticidade, 
sem envelhecer permanecendo estável às condições atmosféricas.  
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

O MS-POLÍMERO CRISTAL CHEMITOOL tem uma boa adesão sem o uso de primário em vários tipos de 
substratos utilizados na construção, nomeadamente, vidro, alumínio, cimento, PVC, zinco, madeira, 
telhas, etc.  
Aplicável em superfícies húmidas garantindo uma correcta adesão. 
Pode ser usado para vedação 

 Juntas em paredes e pavimentos; 

 Juntas entre pré-fabricados de betão; 

 Juntas entre vidro e madeira 

 Vedação e colagem de diversos tipos de plásticos e de superfícies metálicas. 
É também recomendado para a colagem dos materiais mais utilizados na construção como cimento, 
tijolo, metal, madeira, fibra de vidro, pedra, cerâmica e para a selagem de fissuras e imperfeições. 
Não pode ser utilizado como selante translúcido.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Os substratos devem ser limpos com os produtos adequados e de acordo com as recomendações 
indicadas pelo fabricante. Para outros substratos é recomendado a realização de testes prévios para  
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO: CH03010000 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 
 

 
averiguar se é necessário a utilização de um primário. Pintável após endurecimento. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 12 unidades nas seguintes 
cores: branco, cinzento e preto. 

 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Cola e Veda Poliuretano 

 

    DESCRIÇÃO 

    

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola e Veda à base de poliuretano CHEMITOOL. 

Vedante de elevada elasticidade para a indústria 

automóvel e de construção à base de poliuretano. 

Adequado para metal, vidro, madeira, cerâmica, 

cimento, pedra, PVC e praticamente todos os materiais 

usados na indústria. 

Fácil aplicação. 

Excelente aderência. 

Não necessita de primários. 

Pintável. 

Corrosivo em superfícies espelhadas. 

Não é recomendado para aplicações expostas aos raios 

U.V., em alternativa utilizar o MS Polímero. 

 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 

pó e/ou gordura. 

Cortar a extremidade do cartucho com uma faca 

e enroscar a cânula, cortando de seguida a 

extremidade em bisel, com o diâmetro 

pretendido. 

Com o auxílio de uma pistola standard aplicar o 

produto exercendo uma pressão ligeira e 

constante, de forma a preencher 

convenientemente o espaço a vedar ou isolar. 

Uma vez aplicado, o vedante pode ser alisado 

com uma espátula. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

ACESSÓRIOS 

  

Pistola Profissional Pistola Tubular Salsichão 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Código Designação Cartucho 
(ml) 

Peso un. 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH04010001 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 BRANCO  300 0,417 12 5608907437803 

CH04010004 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 CASTANHO 300 0,417 12 5608907437773 

CH04010002 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 CINZENTO 300 0,417 12 5608907437797 

CH04010003 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 PRETO 300 0,417 12 5608907437780 

CH04020001 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 BRANCO SALSICHÃO 600 950 20 5608907437810 

CH04020004 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 CASTANHO SALSICHÃO 600 950 20 5608907437827 

CH04020002 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 CINZENTO SALSICHÃO 600 950 20 5608907437834 

CH04020003 COLA-VEDA POLIURETANO PU40 PRETO SALSICHÃO 600 950 20 5608907437841 

 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Produto ligeiramente irritante para a pele e 

sistema respiratório. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda 

médica. 

Não ingerir. 

 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  
IDENTIFICAÇÃO Nº CH040X 

EDIÇÃO: FEVEREIRO 2015 
VERSÃO: 03 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA E VEDA CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Poliuretano 

Densidade a 20°C: 
1,16 ± 0,05 (preto)  
1,18 ± 0,05 (outras) 

Escorrimento:  (ISO 7390) Nenhum 

Formação de película: ~ 70 min (a 23°C e 50% HR) 

Dureza Shore A: (ISO 868 – 3 seg) ~40 

Módulo de elasticidade a 100%: (ISO 8339) ~0,4 MPa 

Módulo à ruptura: (ISO 37) 1,40 MPa 

Alongamento à ruptura: (ISO 8339) ~600 % 

Tempo de cura: 3mm/24h (23°C/55%HR) 

Temperatura de aplicação: +5°C a +35°C 

Resistência à temperatura: -40°C a +80°C 

Resistência a ácidos diluídos e bases: Média 

Resistência aos raios UV: Boa 

Resistência à água e salpicos de água salgada: Excelente 

Compatibilidade com tintas: 
À base de água: sim 
À base de solvente: realização de ensaios prévios  

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O Cola-Veda CHEMITOOL é um selante de médio módulo, mono componente à base de poliuretano 
que cura sob o efeito da humidade atmosférica para formar uma junta flexível e resistente com óptima 
adesão na maioria dos materiais. Resistente à humidade, água salgada, gorduras, detergentes 
domésticos, envelhecimento e variações climatéricas. Pode ser aplicado no interior e exterior. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

O Cola-Veda CHEMITOOL pode ser aplicado em juntas de painéis de expansão pré-fabricados, madeira, 
alumínio, PVC e juntas de dilatação na construção tradicional. 
O Cola-Veda CHEMITOOL é altamente recomendado para colagem de barro cozido e telhas de betão. 
Este selante tem uma excelente adesão, sem primário, em materiais como: metais lacados, poliéster, 
vidro, pedra e telhas de cerâmica. 

 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão. Poderá utilizar acetona ou desengordurante para limpar o substrato. 
Aplique um primário, se necessário.  
Se utilizar solventes, verifique a compatibilidade com os substratos. Extinga todas as fontes de ignição e 
siga atentamente as instruções de segurança e manuseio do fabricante ou fornecedor. 
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IDENTIFICAÇÃO Nº CH040X 
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Para melhor adesão esfregue as superfícies metálicas antes da utilização. Posteriormente, volte a 
limpar a superfície e deixe secar. Recomenda-se limpar o betão com uma escova de metal. 
Aplicar o silicone com a ajuda de uma pistola de silicone de acordo com a espessura da junta. Após a 
aplicação, use uma espátula para alisar a junta com água e sabão antes de formar película. 
O silicone antes do início da cura pode-se limpar directamente com um dissolvente, uma vez curado só 
se poderá eliminar mecanicamente. 
O Cola-Veda CHEMITOOL deve ser utilizado no prazo de 24 horas após a abertura do cartucho ou foil, 
caso contrário o vedante pode endurecer interiormente. Não aplicar a uma temperatura inferior a 5°C. 
A baixa temperatura armazene os cartuchos a uma temperatura aproximada de 20°C antes da 
utilização. 
Evite qualquer contacto com o produto não curado, bem como o contacto com álcool ou amoníaco 
durante a cura. 
 

RENDIMENTO:  

Consumo aproximado, por cartucho de 345g: 

 
 

Tubo (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprimento do cordão (m) 98 43 24 15 11 8 6 4 3 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 345g embalados em caixas de 12 unidades nas seguintes 
cores: branco, castanho, cinzento e preto. Está também disponível em foils de 600ml embalados em 
caixas de 20 unidades nas cores: branco, castanho, cinzento e preto. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
hermeticamente fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Cola de Montagem 

 

    DESCRIÇÃO 

  

         
 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola de Montagem com base em neoprene 

CHEMITOOL. 

A Cola de Montagem CHEMITTOL é um produto de 

grande aderência adequado para unir diversos materiais 

tais como painéis, lambris, rodapés, caixilharia de 

madeira, alcatifas, azulejos, peças de cerâmica, espelhos, 

plásticos, PVC rígido, cortiça, metais, tijolo, cimento, 

betão e isolantes rígidos. Não recomendado para 

poliestireno expandido ou extrudido. 

Fácil aplicação. 

Fixação ultra-rápida. 

Grande poder de colagem. 

Utilização em exterior e interior. 

Secagem rápida. 

Preenchimento de fissuras. 

 

As superfícies a aplicar devem estar secas, 
limpas e sem gordura. 

Aplicar o produto por igual em pontos ou 

cordões com uma separação de 20 cm.  

Na aplicação dos materiais a colar, encostar a 

peça na superfície de contacto. Voltar, separar a 

peça e esperar aproximadamente 5 minutos, até 

um máximo de 30 minutos, parar conseguir uma 

rápida evaporação dos solventes. A seguir voltar 

a colocar a peça, exercendo pressão em toda a 

superfície. 

É recomendável realizar provas de aderência 

antes da aplicação. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

Pistola Profissional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Cartucho 
(ml) 

Peso unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH05010000 COLA DE MONTAGEM BASE NEOPRENE 300 0,516 25 5608907241882 
 

Protecção e Segurança. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Produto ligeiramente irritante para a pele e sistema 

respiratório. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda médica. 

Não ingerir. 

Facilmente inflamável. 

Pode provocar sonolência e vertigem por inalação dos 

vapores.  

Não deitar os resíduos no esgoto. 

Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo 

causar efeitos nefastos a longo prazo no meio 

aquático. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 

12 meses após data de produção. 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  
IDENTIFICAÇÃO Nº CH050X 

EDIÇÃO: AGOSTO 2014 
VERSÃO: 02 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA DE MONTAGEM CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Butadieno estireno (SBR) 

Temperatura de aplicação: +15ºC a +30ºC 

Densidade: 1,50 g/ml 

Sólidos 83 % (2h/130ºC %) 

Temperatura de abertura ca 3-5 min (a 23 ºC e 55% HR) 

Resistência ao frio até – 15 ºC, durante o 
transporte 

Sim 

Resistência à temperatura: -15ºC a +70ºC 

Propriedades Mecânicas (madeira/madeira):  

Resistência à tracção 1 kg/cm² (4h/23ºC) 

Resistência à tracção 25 kg/cm² (168h/23ºC) 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A cola de montagem CHEMITOOL é um adesivo á base de borracha de butadieno estireno (SBR). Cura 
por evaporação dos solventes tornando-se numa colagem forte, flexível e resistente á humidade. 
Isento de Toluene. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Recomendado para colagens de madeiras, tais como: soleiras, batentes de porta, rodapés, guarnições, 
perfis e painéis. 
Para colagem aglomerados de madeira e PVC em alvenaria, pedra ou betão. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livre de partículas friáveis que 
possam dificultar a adesão.  
Aplicar em cordões verticais, com 20 cms de distância entre eles. As peças devem ser unidas e 
pressionadas firmemente. É recomendado um teste prévio de adesão antes da aplicação do produto. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Não recomendada a aplicação de cola montagem CHEMITOOL em aplicações permanentemente 
submersas a não ser que seja utilizado um primário e efectuados os respectivos ensaios prévios. Não 
aplicar sobre PE, PP, Teflon®, superfícies betuminosas e poliestireno. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM E CORES: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades. 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
IDENTIFICAÇÃO Nº CH050X 

EDIÇÃO: AGOSTO 2014 
VERSÃO: 02 

 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +25 ºC. 
É recomendável aplicar em lugares bem ventilados. O produto não curado pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contacto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Para mais 
informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Cola Poliuretano Rápida D4 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola Poliuretano Rápida D4 CHEMITOOL. 

Recomendado para a colagem de móveis, escadas, 

barcos, construções em madeira, materiais de 

isolamento sobre qualquer tipo de superfície porosa. 

Excelente aderência sobre madeira, metais diversos, 

aglomerados, espumas de poliuretano, lã de vidro, 

poliestireno expandido, cimento, pedra e substratos 

porosos tanto em exteriores como interiores. 

 

 

Fácil aplicação.  

Colagem rápida. 

Resistente à água. 

Excelente aderência. 

Isola qualquer tipo de substrato poroso. 

Ligeiramente tixotrópica rematando as irregularidades 
do substrato. 

 

 

 

Os substratos devem estar perfeitamente 

limpos, isentas de gorduras e com uma 

humidade máxima de 30%. Pelo menos uma das 

superfícies deve ser porosa.  

Extrusão com a pistola: aplicar a cola sobre um 

dos substratos, ou sobre os dois se não forem 

porosos, em forma de cordão ou pontos e unir 

imediatamente pressionando durante 30 

minutos. A cola poliuretano rápida D4 

CHEMITOOL expande ligeiramente, rematando 

as irregularidades do substrato. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 

 

Pistola Profissional 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Código Designação Capacidade 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. 
caixa 
(un) 

EAN 

CH07010001 COLA POLIURETANO RÁPIDA D4 TRANSPARENTE 300ml 0,320 12 5608907432617 

CH07010002  COLA POLIURETANO RÁPIDA D4 BEGE 300ml 0,450 12 5608907437087 
 

12 meses. Protecção e Segurança.  

Ferramenta manual. 

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Deve-se evitar o contacto prolongado e repetido 
com a pele. Em caso de contacto, deve-se 
eliminar de forma mecânica e lavar imediata e 
abundantemente com água e sabão. 
Em caso de contacto com os olhos, deve-se lavar 
imediata e abundantemente com água e caso 
persista a irritação, consultar um médico. Após a 
utilização do produto, lavar as mãos 
especialmente antes de fumar ou comer. Não 
são necessárias precauções especiais durante o 
transporte. 
Utilizar em ambientes bem ventilados ou com 

aspiração.  

É aconselhável conservar o adesivo na 

embalagem original fechada, em lugares frescos 

e secos e a temperatura compreendida entre +5 

e +25 ºC. 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH07010001 
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: v1 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA POLIURETANO RÁPIDA D4 CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Consistência Pasta tixotrópica 

Cor Transparente 

Densidade Aprox. 1,03 g/cm3 

Formação de película Aprox. 10 min 

Temperatura de aplicação +5ºC a +35ºC 

Temperatura de serviço -30ºC a +100ºC 

Resistência à tracção < 130 kg/cm2 

Resistência definitiva Às 24 horas 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A cola poliuretano rápida CHEMITOOL é uma cola transparente à base de poliuretano, sem 
dissolventes, de colagem rápida e resistente à água. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Recomendado para a colagem de móveis, escadas, barcos, construções em madeira, materiais de 
isolamento sobre qualquer tipo de substrato poroso. 
Excelente aderência sobre madeira, metais diversos, aglomerados, espumas de poliuretano, lã de vidro, 
poliestireno expandido, cimento, pedra e superfícies porosas tanto em exteriores como interiores. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar perfeitamente limpas, isentas de gorduras e com uma humidade máxima de 
30%. Pelo menos uma das superfícies deve ser porosa.  
Extrusão com a pistola: aplicar a cola sobre uma das superfícies, ou sobre as duas se não forem 
porosas, em forma de cordão ou pontos e unir imediatamente pressionando durante 30 minutos. A 
cola poliuretano rápida D4 CHEMITOOL expande ligeiramente, rematando as irregularidades da 
superfície. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 24 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperatura compreendida entre +5 e +25 ºC. 
Deve-se evitar o contacto prolongado e repetido com a pele. Em caso de contacto, deve-se eliminar de 
forma mecânica e lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 
Em caso de contacto com os olhos, deve-se lavar imediata e abundantemente com água e caso persista 
a irritação, consultar um médico. Após a utilização do produto, lavar as mãos especialmente antes de 
fumar ou comer. Não são necessárias precauções especiais durante o transporte. 
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CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH07010001 
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: v1 
 

 
Utilizar em ambientes bem ventilados ou com aspiração. Manter fora do alcance das crianças. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Cola Poliuretano Líquida D4 

 

      DESCRIÇÃO 

       

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola poliuretano líquida D4 CHEMITOOL. 

Cola de poliuretano mono componente indicada para 

Recomendado para a colagem de espuma rígida de 

isolamento (poliestireno expandido ou extrudido, 

espuma fenólica, poliuretano, etc.), lã de vidro sobre 

painéis de gesso com ou sem caixa-de-ar, fibrocimento, 

aglomerados, metal, superfícies envernizadas, divisórias, 

isolamentos térmicos, etc. Aplicações em carpintarias. 

 

 

Fácil aplicação.  

De colagem rápida. 

Resistente à água. 
 

As superfícies devem ser planas e estar limpas, 
secas e sem pó e/ou gordura. 

A cola deve estar homogeneizada e deve ser 
aplicada sobre uma das superfícies a colar. 

Para aplicar sobre toda a superfície utilize uma 
espátula, pistola, prensa manual ou rolos. Para 
obter cordões, utilizar uma pistola e uma cânula.  

Quando os substratos são não porosos é 
recomendado a pulverização de água sobre a 
superfície a colar aproximadamente 10-20 g/m

2
. 

Exercer uma pressão suave e uniforme sobre 
toda a superfície. 

Peso: 120-200 g/m
2
. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Capacidade 
Peso 

unidade 
(gr) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH07020001 COLA POLIURETANO LÍQUIDA D4 500ml 500 12 5608907432648 
 

6 meses. Protecção e Segurança.  

Ferramenta manual. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Para mais informações solicite a Ficha de 

Segurança. 

É aconselhável manter o adesivo nas embalagens 

originais e hermeticamente fechadas à 

temperatura ambiente. 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH07020001 
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: v1 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA POLIURETANO LÍQUIDA D4 CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Cor Caramelo 

Viscosidade (UNE EN ISO 2555) 6.000 ± 2.000 MPa.s 

Teor de sólidos (UNE 53356) 98% ± 1% 

Tempo de formação de película 20 - 30 min. 

Resistência à temperatura uma vez vulcanizado 90ºC 

Tempo de prensa 30 - 45 min. 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A cola poliuretano líquida CHEMITOOL é uma cola monocompnente à base de poliuretano. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Recomendado para a colagem de espuma rígida de isolamento (poliestireno expandido ou extrudido, 
espuma fenólica, poliuretano, etc.), lã de vidro sobre painéis de gesso com ou sem caixa-de-ar, 
fibrocimento, aglomerados, metal, superfícies envernizadas, divisórias, isolamentos térmicos, etc. 
Aplicações em carpintarias.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem ser planas, estar secas e sem pó. A cola deve estar homogeneizada e deve ser 
aplicada sobre uma das superfícies a colar. 
Para aplicar sobre toda a superfície utilize uma espátula, pistola, prensa manual ou rolos. Para obter 
cordões, utilizar uma pistola e uma cânula. Quando os substratos não são porosos é recomendado a 
pulverização de água sobre a superfície a colar aproximadamente 10-20 g/m2. Exercer uma pressão 
suave e uniforme sobre toda a superfície. Peso: 120-200 g/m2. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em biberões de 500 ml embalados em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 6 meses se for conservado na embalagem original e 
hermeticamente fechada à temperatura ambiente. Para mais informações solicite a Ficha Dados de 
Segurança. 

 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Cola Branca Rápida D2 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola branca secagem rápida D2 para madeira 

CHEMITOOL. 

Cola sintética de poliacetato de vinila de secagem rápida 

indicada para a indústria de móveis e seus derivados: 

madeira, aglomerados, MDF, contraplacados, finger 

joint, etc. 

 

 

Fácil aplicação.  

Pode ser aplicado por métodos manuais ou mecânicos. 

A aplicação pode ser realizada tanto em prensa fria 
como quente. 

Indicada para interiores. 

 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 
pó e/ou gordura.  Pode ser aplicado por métodos 
manuais (escova, plana, etc.) e por métodos 
mecânicos (prensas). Pode ser realizada uma 
prensagem a frio como a quente. O tempo de 
cura varia consoante a temperatura e a 
humidade. Consultar abaixo a tabela orientativa 
temperatura / tempo de cura. 

 

 
Folha de 
madeira 

Estratificado 
melamínico 

Frio 2h. 2h. e 30 min. 

80ºC 3 min. 3min. 

100ºC 1 min. 
1 min. e 30 

seg. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Código Designação Capacidade 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH15010005 COLA BRANCA RÁPIDA D2 1KG 1,100 6 5608907436127 

CH15010007 COLA BRANCA RÁPIDA D2 12KG 12 6 5608907432716 

CH15010008 COLA BRANCA RÁPIDA D2 23KG 23 1 5608907436134 
 

12 meses. Protecção e Segurança.  

Ferramenta manual. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Para mais informações solicite a Ficha de Dados 

de Segurança. 

É aconselhável manter o adesivo protegido do 

frio e a temperaturas compreendidas entre os 

+5°C e os +25°C.  



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  
IDENTIFICAÇÃO Nº CH150X 

EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 
VERSÃO: v1 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA BRANCA RÁPIDA D2 CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Cor Branco 

Viscosidade (UNE EN ISO 2555) 15.000 ± 2.000 MPa.s 

Teor de sólidos (UNE 53356) 57% ± 2% 

Temperatura mínima de formação de película (ISO 2115) 6ºC 

pH 6 ± 1 

Resistência à tracção (EN 205) 10± 2 N/mm² 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura e humidade. O tempo de cura é mais elevado 
quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

Cola sintética de poliacetato de vinila. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Recomendado para toda a indústria de móveis e seus derivados: madeira, aglomerados, MDF, 
contraplacados, finger joint, etc. 
 
 TEMPERATURA/TEMPO DE CURA: 

 Folha de madeira Estratificado melamínico 

Frio 2 Horas 2 Horas e 30 Minutos 

80ºC 3 Minutos 3 Minutos 

100ºC 1 Minuto 1 Minuto e 30 Segundos 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura e humidade. O tempo de cura é mais elevado 
quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar limpas, secas e sem pó e/ou gordura. Pode ser aplicado por métodos 

manuais (escova, plana, etc.) e métodos mecânicos (prensas). Pode ser realizada uma prensagem a frio 

como a quente. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em embalagens de 1kg, 12kg e 23kg. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período de 12 meses. Recomenda-se manter o adesivo em lugares 
protegidos do frio e a uma temperatura compreendida entre os 5ºC e 25ºC. Para mais informações 
solicite a Ficha de Dados de Segurança. 
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Cola para Esquadrias Alumínio/PVC 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola para esquadrias para Alumínio e PVC CHEMITOOL. 

Selante elástico transparente especialmente 

desenvolvido para a colagem de esquadrias em 

caixilharia de alumínio e PVC. Apto para juntas ou uniões 

de pavimento flutuante. Produto à base de água, de cor 

branca que depois de seco torna-se transparente. 

 

 

 

Fácil aplicação.  

Selante elástico transparente. 

Especialmente desenvolvido para selar esquadrias em 
alumínio e PVC. 

Evita a infiltração da água da parede até à madeira. 

Adequado para utilização em juntas ou uniões de piso 
flutuante. 

Produto à base de água. 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 
pó e/ou gordura.  

Aplicar o produto sobre uma superfície plana e 
impregnar num dos lado das esquadrias antes de 
fazer a união, limpando o excedente com um 
pano húmido. 

 O processo de cura varia entre uma semana e 
dez dias, a partir desse momento as esquadrias 
estão totalmente secas. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Capacidade 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH09000001 COLA DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO/PVC 500 ml 550 12 5608907436547 
 

24 meses. Protecção e Segurança.  

Ferramenta manual. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Para mais informações solicite a Ficha de 

Segurança. 

Armazenar em local fresco e seco. Temperatura 

de armazenamento recomendada entre + 5°C e + 

25°C.  



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH09000001 
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: v1 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO/PVC CHEMITOOL 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

 

Cola sintética de poliacetato de vinila. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Selante elástico transparente especialmente desenvolvido para a colagem de esquadrias em caixilharia 
de alumínio e de PVC. Evita a infiltração da água da parede até à madeira. Apto para juntas ou uniões 
de pavimento flutuante. 
É um produto à base de água, de cor branca que depois de seco torna-se transparente. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

Aplicar o produto sobre uma superfície plana e impregnar num dos lado das esquadrias antes de fazer a 

união, limpando o excedente com um pano húmido. O processo de cura varia entre uma semana e dez 

dias, a partir desse momento as esquadrias estão totalmente secas. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em embalagens de 500ml em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Utilizar preferencialmente antes dos 24 meses desde a data de fabrico. Armazenar em local fresco e 
seco. Temperatura de armazenamento recomendada entre +5°C e +25°C.  
Para mais informações solicite a Ficha de Dados de Segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Cola Cianoacrilato 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola cianoacrilato CHEMITOOL. 

A cola cianoacrilato CHEMITOOL é um adesivo 

cianoacrilato transparente, de média viscosidade, que 

proporciona uniões extremamente resistentes. 

Recomendada para uma colagem rápida da maioria dos 

materiais utilizados tanto na indústria como na 

bricolage, por exemplo, metais, porcelanas, plásticos, 

vidros, elastómeros, borrachas, etc., incluindo materiais 

porosos tais como madeira, papel ou têxteis. 

 

 

Fácil aplicação.  

Cola instantânea. 

Colagem de quase todo o tipo de materiais. 

Uniões extremamente resistentes.  

Fórmula especial também para borracha. 

 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 
pó e/ou gordura.  

Se for necessário acelerar o processo de cura, 
aplique o Activador Cianoacrilato CHEMITOOL e 
deixe secar. 

Aplique poucas gotas da cola numa das 

superfícies a colar. Posicione e pressione 

firmemente as peças a unir durante alguns 

segundos.  

As peças devem posicionar-se de uma forma 

muito precisa, uma vez que o tempo de 

ajustamento é muito escasso. 

Pressione as superfícies até notar que a cola 

aderiu. 

Pedro Alves
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Capacidade 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH11010001 COLA INSTANTÂNEA CIANOACRILATO  20 gr 0,030 12 5608907401590 
 

12 meses. Protecção e Segurança.  

Ferramenta manual. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Cola-se à pele e aos olhos em segundos. Em caso 
de contacto com a pele lave abundantemente 
com água quente e tentar descolá-los 
progressivamente. 

Em caso de contacto com os olhos, mantê-los 
abertos e lavar abundantemente com água. 
Procurar imediatamente ajuda médica.  

Para mais informações solicite a Ficha de 

Segurança. 

Conservar na embalagem original fechada, num 

lugar seco e a temperaturas inferiores a 25°C 

(Armazenamento ideal a longo prazo: 5°C). 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH11000001  
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
COLA CIANOACRILATO CHEMITOOL  

 

DADOS TÉCNICOS:  

Base: Cianoacrilato de Etilo 

Cor: Transparente 

Densidade: 1,05 g/ml 

Viscosidade: 80 - 120 mPa.s (cP) 

Ponto de inflamação: > 80ºC 

Resistência térmica: -55ºC a +80ºC 

Resistência ao corte (24h.) – kg/cm² 

PVC: 50 – 70 

Policarbonato: 70 – 120 

Alumínio: 170 – 190 

Aço: 200 – 220 

Cobre: 150 – 170 

Neoprene: 5 -10 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A cola cianoacrilato CHEMITOOL é um adesivo cianoacrilato transparente, de média viscosidade, que 

proporciona uniões extremamente resistentes. 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A cola cianoacrilato CHEMITOOL é indicada para uma colagem rápida da maioria dos materiais 

utilizados tanto na indústria como na bricolage, por exemplo, metais, porcelanas, plásticos, vidros, 

elastómeros, borrachas, etc., incluindo materiais porosos tais como madeira, papel ou têxteis. 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar limpas, secas e sem pó e/ou gordura.  
Se for necessário acelerar o processo de cura, aplique o Activador Cianoacrilato CHEMITOOL e deixe 
secar. 
Aplique poucas gotas da cola numa das superfícies a colar. Posicione e pressione firmemente as peças a 
unir durante alguns segundos. As peças devem posicionar-se de uma forma muito precisa uma vez que 
o tempo de ajustamento é muito escasso. Pressione as superfícies até notar que a cola aderiu. 
A humidade ambiental inicia o processo de cura desenvolvendo uma resistência em pouco tempo, 
todavia os benefícios e as resistências finais são obtidos após 24-48 horas.  
A velocidade de cura dependente do tipo de substrato, temperatura e da humidade ambiental pelo 
que, em algumas situações, é recomendado a utilização do Activador. 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH11000001 
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: 01 
 

 

 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em embalagens de 20gr embaladas em caixas de 12 unidades ou em 
embalagens de 50gr embaladas em caixas de 25 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas inferiores a +25 ºC (armazenamento ideal a longo prazo: 
5°C). 
Manter fora do alcance das crianças. A cola cianoacrilato cola-se à pele e aos olhos em segundos. Em 
caso de contacto com a pele lave abundantemente com água quente e tentar descolá-los 
progressivamente. Em caso de contacto com os olhos, mantê-los abertos e lavar abundantemente com 
água. Procurar imediatamente ajuda médica. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de 
Segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Activador Cianoacrilato 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activador Cianoacrilato CHEMITOOL. 

O Activador Cianoacrilato CHEMITOOL é indicado para 

preparar a superfície para posterior adesão e para 

acelerar o processo de cura da cola cianoacrilato. 

Recomendado para indústrias de metal e carpintarias. 

 

 

Fácil aplicação.  

Colagem de quase todo o tipo de materiais. 

Uniões extremamente resistentes.  

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 
óleo ou gordura.  

Aplicar o Activador Cianoacrilato CHEMITOOL 
numa das superfícies a colar e unir as duas 
partes efectuando uma leve pressão até notar 
que a cola aderiu. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Capacidade 
Peso 

Unidade  
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH11010000 ACTIVADOR DE CIANOACRILATO 200 ml 0.200 12 5608907432631 
 

12 meses. Protecção e Segurança.  

Ferramenta manual. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Perigo: irritante. Não respirar os vapores. Utilizar 
em área ventilada. Não fumar. Afastar de 
qualquer fonte de ignição. Não expor a altas 
temperaturas. Para mais informações solicite a 
Ficha de Dados de Segurança. 

Conservar na embalagem original bem fechada, 

à temperatura ambiente, num sítio fresco, bem 

ventilado, seco e sem contacto directo com a luz 

solar. 



FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ACTIVADOR DE CIANOACRILATO 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Tempo de cura: 3 seg. 

Ponto de inflamação: -4ºC 

Cor: Transparente 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O Activador Cianoacrilato CHEMITOOL. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

O Activador Cianoacrilato CHEMITOOL é indicado para preparar a superfície para posterior adesão e 

para acelerar o processo de cura da cola cianoacrilato. 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar limpas, secas e sem óleo ou gordura.  

Aplicar o Activador Cianoacrilato CHEMITOOL numa das superfícies a colar e unir as duas partes 

efectuando uma leve pressão até notar que a cola aderiu. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Conservar na embalagem original bem fechada, à temperatura ambiente, num sítio fresco, bem 

ventilado, seco e sem contacto directo com a luz solar. Manter fora do alcance das crianças.  

Perigo: irritante. Não respirar os vapores. Utilizar em área ventilada. Não fumar. Afastar de qualquer 

fonte de ignição. Não expor a altas temperaturas. Para mais informações solicite a Ficha de Dados de 

Segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Resina Química Vinílica Sem Estireno 

 

     DESCRIÇÃO  

                                                                               

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                       

        

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Resina química vinílica sem estireno CHEMITOOL. 

A Resina Química Vinílica Sem Estireno CHEMITOOL é 

uma resina híbrida de dois componentes, de cura rápida. 

Recomendada para betão, pedra e tijolos em várias 

aplicações, tais como, fixação de portões, varandas, 

corrimões, persianas, painéis, antenas, sinais, suportes 

para cabos, maquinaria industrial, etc. É também 

recomendada em aplicações estruturais com barras 

reforçadas em trabalhos de novas construções ou 

restauração e fixação de buchas em elementos pré-

fabricados de betão. 

Tixotrópica, pode ser aplicada na direcção 

horizontal e na vertical. 

Adequada para cargas pesadas e sem 

contracção. 

Não contêm estireno, baixo odor. 

Adequadas para hastes roscadas de M8 a M30 

e barras reforçadas de Ø16 a Ø32. 

Aplicação em betão seco ou húmido, com 

classe de resistência de C20/25 a C50/60. 

Fácil de expelir e de injectar 

Rápido tempo de cura. 

 

Protecção e Segurança. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão Aço. 

Cânula. 

Perno. 
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

Limpar convenientemente o furo efectuado, com ar comprimido ou uma escova. 

Antes de injectar a resina assegurar que tanto o furo como o material a fixar se encontram limpos e secos. 

 

 

 

CONSERVAÇÃO     SEGURANÇA 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).   Consultar Ficha de Dados de Segurança. 

     

TEMPOS       

 

VALIDADE       

18 meses após data de produção. 

 

ACESSÓRIOS 

    

Pistola Resina Química Escovilhão Bomba Limpeza Cânula Misturadora 

    

Camisa Nylon  Camisa Metálica Camisa Roscada Perno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Cartucho 
(ml) 

Peso unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH080005 RESINA QUÍMICA VINÍLICA S/ ESTIRENO 410 0,760 15 5608907437384 
 

Temperatura do material base (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 

Tempo de manipulação 45’ 30’ 20’ 12’ 7’ 4’ 3’ 2’ 

Tempo de cura 12h 8h 5h 3h 2h 1h30’ 1h15’ 1h 
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                        FICHA DE DADOS TÉCNICOS
       RESINA   QUÍMICA VINILÉSTER SEM ESTIRENO CHEMITOOL 

 
DESCRIÇÃO 
 
A Resina Química Vinílica CHEMITOOL é uma resina de injeção de alto desempenho, à base de viniléster
sem estireno. Funciona em furos secos e molhados. É recomendada para utilização em betão, pedra, 
tijolos sólidos, em uma grande variedade de aplicações: fixação de portões, balaustradas, corrimões, 
persianas, painéis, antenas, consoles, suportes para cabos, maquinas industriais… Também é 
adequada para aplicações estruturais, com barras de reforço em obras de nova construção ou de 
restauração, e fixação de buchas para elementos pré-fabricados de betão. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 Adequadas para hastes rosqueadas de M8 a M30 e barras de reforço de Ø16 a Ø32 em betão 
seco ou húmido, com classe de resistência de C20/25 a C50/60. 

 A faixa de temperatura de serviço é de -40ºC a +80ºC, com uma temperatura máxima a longo prazo 
de +72ºC, e a curto prazo de +80ºC. 

 Instalação aérea para d0≤35mm e h0≤210mm 
 Não contêm estireno, pouquíssimo cheiro, levemente irritantes. 
 Fácil de expelir e de injetar 
 Tixotrópicas, podem ser aplicadas na direção horizontal e na vertical. 
 Rápido tempo de cura 

 
APROVAÇÕES 
 

 ETA-07/0195 -> Diretrizes : ETAG001-Parte5-TR029 
 
DISPONIBILIDADE 

 Cartucho coaxial de 150 ml com propulsor 
 Cartucho coaxial de 280 ml com descascador  
 Cartucho coaxial de 410 ml 
 Cartucho lado a lado de 345 ml 

 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

 Natureza: Resina de viniléster puro 
 Cor: Cinza claro (Comp. A: bege; Comp. B: preto)  
 Peso específico: 1,7 kg/l a 20 ºC   
 Resistência à Compressão (EN 196-1): 80 MPa 
 VOC (ASTM D 2369): 16 g/l aplicação de mistura  
 VOC (EN ISO 16000): A Resina Química Vinílica cumpre os requerimentos da classe de emissões 

EMICODE EC 2, bem como os da Classe A+ do decreto nº 2011-321, de 23 de março de 2011, do 
Ministério Francês de Ecologia, Desenvolvimento Sustentável, Transporte e Moradia. 

 
ACESSÓRIOS 

 Para limpar: Escova de cerdas de aço e bomba de sopro, recomendamos ar comprimido sem óleo a 
uma pressão mínima de 6 bars. 

 Para injetar: Misturador estático e pistola de cartucho de duplo pistão 
 Para evitar a criação de vazios, se a profundidade da instalação hef for maior que 240mm,  

utilize uma extensão do misturador com um comprimento apropriado para alcançar o fundo do furo, 
e um plug de pistão com o mesmo diâmetro do furo, quando o furo tiver mais de 14mm de altura. 

  

mrodrigues
Rectangle
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RESINA QUÍMICA VINILÉSTER SEM ESTIRENO CHEMITOOL 

 

-  VSF LT 

 
TEMPOS DE INSTALAÇÃO E ENDURECIMENTO 

 
 

                                                                                      RESINA QUÍMICA 
Temperatura 
do Betão 

ºC 

Temperatura 
da Resina

         ºC 
 

 
  

  
 

    
  

  

Tempo 
máximo de 

processamento 
(minutos) 

Tempo mínimo 
de cura em 

   betão seco 

-20 0   ----- ----- 
-15 0  ----- ----- 
-10 0  ----- ----- 
-5 0  ----- ----- 
0 0   45 12h 
5 5  30 8h 

10 10  20 5h 
15 15  12 3h 
20 20   7 2h 
25 25   4 1h30’ 
30 30   3 1h15’ 
35 35   2 1h 

Se a fixação for feita em betão húmido, o tempo de cura deve ser duplicado. 
 
A temperatura mínima para injeção da Resina é de 0ºC 
A temperatura mínima do betão para injeção é +0ºC  
 
 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO  
 

 

Faça o furo com o diâmetro e a profundidade corretos 
utilizando uma máquina rotativa de percussão. Verifique a 
perpendicularidade do furo durante a operação de 
perfuração.  
Para uma temperatura do betão de -20ºC<t<0ºC, a 
profundidade do furo é limitada a h0 ≤ 300mm. 

 x 2 

 x 2 

 x 2 

 x 2 

Remova do furo o pó de perfuração, os fragmentos, óleo, 
água, graxa e outros contaminantes antes da injeção de 
resina química com a bomba manual de sopro e da 
escovação manual padrão. Entretanto, se for possível, 
recomendamos que a operação de sopro seja feita com ar 
comprimido livre de óleo.   
 
Antes de escovar, limpe a escova e verifique se o diâmetro 
da mesma é correto.  
 
O furo deve ser limpo com 2 operações de sopro +2 
operações de escovação +2 operações de sopro +2 
operações de escovação +2 operações de sopro. 
 
 
 
 
 
A haste rosqueada e o vergalhão devem estar livres de 
poeira, graxa, óleo ou outros materiais estranhos. 
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RESINA QUÍMICA VINILÉSTER SEM ESTIRENO CHEMITOOL 

 

-   

 x2 

 

 

Utilize o misturador estático e o dispensador apropriados.  
Desenrosque o copo frontal do cartucho, enrosque o 
cartucho no misturador e introduza o cartucho na pistola.  
 
  
  

 

Antes de começar a utilizar um novo cartucho, descarte os 
primeiros jatos de resina química até atingir uma coloração 
uniforme. 
Para hef>240mm, utilize uma extensão do misturador e um 
plug de pistão. 

 

Injete a resina química começando pelo fundo do furo. Para 
evitar que o ar fique retido no furo, retire o misturador 
lentamente, pouco a pouco durante sua extração. 
Encha o furo com uma quantidade de resina química 
correspondente a 2/3 da profundidade do furo. 

 

Introduza imediatamente a haste rosqueada ou o vergalhão 
na marca de instalação, lentamente e com um movimento 
leve de torção, o espaço deve estar completamente 
preenchido com resina química. Remova o excesso de 
resina química de injeção que fica em volta da haste 
rosqueada. 

 

Não toque na haste rosqueada ou no vergalhão enquanto 
não houver passado o tempo de cura. 
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RESINA QUÍMICA VINILÉSTER SEM ESTIRENO CHEMITOOL 

 

   

 
HASTES ROSQUEADAS -> DESIGNAÇÃO E MATERIAIS 

Parte Designação Material 
Elementos de aço fabricados em aço zincado 

 1   Haste rosqueada   Aço, galvanizado  5 m, de acordo com EN ISO 4042:1999  
Classe de resistência 5.8 ou 8.8, de acordo com EN ISO 898-1:1999 

2 

 Arruela   

 Aço, galvanizado  5 m de acordo com EN ISO 4042:1999    EN ISO 887:2000,  
 EN ISO 7089:2000,   
 EN ISO 7094:2000  

 3  
 Porca sextavada  Aço, galvanizado  5 m, de acordo com EN ISO 4042:1999  

Classe de resistência 5 ou 8, de acordo com EN ISO 20898-2:1993    EN ISO 4032:2000  
Elementos de aço fabricados em aço inoxidável 

 1   Haste rosqueada   

 Aço inoxidável 1.4401, 1.4404 ou 1.4571  
classe de resistência 70 ou 80, de acordo com EN ISO 3506:1997 

2 

 Arruela   
 EN ISO 887:2000,  
 EN ISO 7089:2000,   
 EN ISO 7094:2000  

 3   Porca sextavada  
 EN ISO 4032:2000  

 
 
 

HASTES ROSQUEADAS -> PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO 

Diâmetro da haste rosqueada M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M27 M 30 
Diâmetro nominal do furo d0 [mm] = 10 12 14 18 24 28 32 35 
Profundidade da instalação = 
profundidade do furo hef,min [mm] = 60 60 70 80 90 96 108 120 

Temperatura do Concreto > 0ºC   hef,max [mm] = 160 200 240 320 400 480 540 600 
Temperatura do Concreto < 0ºC   hef,max [mm] = 80 100 120 160 200 240 270 300 

Diâmetro do furo de remoção na fixação dr [mm] ≤ 9 12 14 18 22 26 30 33 
Diâmetro da escova de aço db [mm] ≤ 12 13,3 14,9 19,35 26 30 34 37 
Momento de torque Tinst [Nm] ≤ 10 20 40 80 120 160 180 200 
Espessura mínima do membro hmin [mm]  hef + 30 mm ≥ 100mm hef + 2do  
Espaçamento mínimo smin [mm] = 

0,5 hef;  35 mm 
Distância mínima da borda cmin [mm] = 
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RESINA QUÍMICA VINILÉSTER SEM ESTIRENO CHEMITOOL 

 

-   

 
HASTES ROSQUEADAS -> DADOS DE DESEMPENHO NO BETÃO PARA CARGA DE TENSÃO   

Diâmetro da haste rosqueada M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M27 M 30 
Carga de tensão 
Rotura do aço 
Resistência Característica NRk,s [kN] As x fuk 5) 
Fator de segurança parcial Ms,N 

1)               [-] Veja TR 029, Seção 3.2.2.2 
Tração combinada e rotura de cone de betão 
Temperatura do betão na instalação e cura > 0 °C 
Resistência de ligação 
característica em betão não 
fisurado C20/25 

Rk,uncr   [N/mm2] 11 10 10 9 8,5 7 7 7 

Fator de segurança parcial Mc = Mp
1) 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) 

Fatores de incremento para 
betão não fisurado c 

C30/37 1,04 
C40/50 1,08 
C50/60 1,10 

Rotura de divisão 

Distância das bordas ccr,sp  [mm] 1,0 hef < 2 hef .( 2,5 - h/hef) < 2,4 hef   

Espaçamento scr,sp  [mm] 2 ccr,sp  

Fator de segurança parcial Msp
1) 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) 

 

1) Na ausência de outras regulamentações nacionais 
2) O fator de segurança parcial 2 = 1.0 está incluído  
3) O fator de segurança parcial 2 = 1.2 está incluído  
4) O fator de segurança parcial 2 = 1.4 está incluído  
5) Os valores fuk e fyk são dados nas Especificações Técnicas para o material em questão  
 
 
 
Deslocamentos para hastes rosqueadas sob carga de tensão  

Diâmetro da haste rosqueada M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M27 M 30 
Deslocamento N0 [mm] 0,39 0,33 0,32 0,33 0,36 0,32 0,52 0,41 
Deslocamento N [mm] 0,78 0,66 0,64 0,66 0,72 0,64 1,04 0,82 
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                          Temperatura do ōŜǘńƻ na instalação e cura :  
T > 0ºC 

Haste rosqueada 8.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
M
8 

M
10 

M 
12 

M 
16 

M 
20 

M 
24 

M 
27 

M 
30 

Diâmetro da haste, 
d mm 

8 10 12 16 20 24 27 30 8 10 12 16 20 24 27 30 

Profundidade 
da instalação,  

hef  
mm : 

Diâmetro da broca, 
d0 mm 10 12 14 18 24 28 32 35 10 12 14 18 24 28 32 35 

Resistência de 
ligação 
característica em 
C20/25 

Rk,uncr           
N/mm

2 
11 10 10 9 8,5 7 7 7                 

Fator de segurança 
parcial 

Mc 
=Mp

1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 2,1 2,1 2,1           

Resistência 
Projetada de 
Ligação 

N/mm
2 

7,3 6,7 6,7 6,0 4,7 3,3 3,3 3,3           

Espaçamento, Scr,Np mm + 3 . hef           

Distância da borda, 
Ccr,Np mm 

+ 1’5 . hef                 

 
Carga de tensão projetada em ōŜǘńƻ C20/25 (KN) 

(1) falha haste (2) falha betão 

Consumo – Volume de resina química, 
ml : 

(+ 10ml dentro do misturador) 
 

Desempenho da 
Haste Rosqueada 
no ōŜǘńƻ, de 

acordo com ETA-
07/0195 

11 13             2 2             60 

13 15 18           2 3 3           70 

15 17 20 24         3 3 4 5         80 

17 19 23 27 24(2)       3 4 4 6 15       90 

18 20 24 29 26(2) 23(2)     3 4 5 6 16 19     96 

18 21 25 30 28(2) 24(2)     3 4 5 6 17 20     100 

20 23 27 33 31(2) 27 27(2)   4 4 5 7 18 21 30   108 

20 23 28 33 32(2) 28 28(2)   4 5 5 7 18 22 31   110 

20(1) 25 30 36 36 30 32(2) 32(2) 4 5 6 8 20 24 33 37 120 

20(1) 27 33 39 39 33 36 36(2) 4 5 6 8 22 25 36 40 130 

20(1) 30(1) 40 48 47 40 45 49(2) 5 7 8 10 27 31 44 49 160 

  30(1) 44(1) 56 55 46 52 58   8 9 12 31 36 51 57 185 

  30(1) 44(1) 60 59 50 57 63   8 10 13 33 39 56 61 200 
    44(1) 68 67 57 64 71     11 14 37 44 63 69 225 

    44(1) 72 71 60 68 75     12 15 40 47 67 74 240 

      77 79 67 75 83     17 44 52 74 81 265 

      84(1) 86 73 82 91     19 48 57 81 89 290 

      84(1) 95 80 90 101     21 53 63 89 98 320 

        102 87 98 108       57 68 96 106 345 

        110 93 105 116       61 73 103 113 370 

        119 101 113 126       66 78 111 123 400 

          107 120 134         83 118 130 425 

          113 127 141         88 125 138 450 

          121 136 151         94 133 147 480 

            143 159             140 155 505 

            150 167             147 162 530 

            153 170             150 165 540 

              188               184 600 

 
 
 



Classe B C 
Resistência de rendimento característica fyk ou fo,2k (N/mm2) 400 a 600 
Valor mínimo de k= (ft/fy)k ≥ 1,08 ≥ 1,15 

< 1,35 
Tensão característica à força máxima εuk (%) ≥ 5,0 ≥ 7,5 
Deformabilidade Teste de Dobrar / Desdobrar 
Desvio máximo da massa nominal 
(barra individual) % 

Tamanho nominal da 
barra (mm) 

 

≤ 8 
> 8 

± 6,0 
± 4,5 

Ligação: Valor mínimo da área de 
costela relacionada fR,min 

Tamanho nominal da 
barra (mm) 

 
 

8 to 12 
>12 

0,040 
0,056 

A altura de costela da barra deve estar na faixa de 0,05·d ≤ h ≤ 0,07·d. 
(d: diâmetro nominal da barra; h:Altura de costela da barra). 
 

 
 
 
VERGALHÃO -> PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diâmetro da barra de reforço  Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 
Diâmetro nominal do furo d0 [mm] = 20 25 30 35 40 
Profundidade da instalação = 
profundidade do furo hef,min [mm] = 80 90 100 112 128 

Temperatura do Concreto > 0ºC   hef,max [mm] = 320 400 500 560 640 
Temperatura do Concreto < 0ºC   hef,max [mm] = 160 200 250 280 300 

Diâmetro da escova de aço db [mm] ≤ 22 26 32 37 44 
Espessura mínima do membro hmin [mm] =   hef + 2do   
Espaçamento mínimo smin [mm] =   0,5 hef   
Distância mínima da borda cmin [mm] =   0,5 hef   
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VERGALHÃO -> DADOS DE DESEMPENHO NO BETÃO PARA CARGA DE TENSÃO  
 

Diâmetro das barras de reforço  16  20  25  28  32 
Carga de tensão 
Rotura do aço 
Resistência Característica NRk,s [kN] As x fuk 5) 
Fator de segurança parcial Ms,N 

1)  [-] Veja TR 029, Seção 3.2.2.2 
Tração combinada e rotura de cone de betão
Temperatura do betão na instalação e cura > 0 °C 
Resistência de ligação 
característica em betão não 
fisurado C20/25 

Rk,uncr   [N/mm2] 9 8,5 7 7 6,5 

Fator de segurança parcial Mc = Mp
1) 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) 

Fatores de incremento para 
 betão não fisurado c 

C30/37 1,04 
C40/50 1,08 
C50/60 1,10 

Rotura de divisão 

Distância das bordas ccr,sp  [mm] 1,0 hef < 2 hef .( 2,5 - h/hef) < 2,4 hef   

Espaçamento scr,sp  [mm] 2 ccr,sp  

Fator de segurança parcial Msp
1) 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) 

1) Na ausência de outras regulamentações nacionais 
2) O fator de segurança parcial  2 = 1.0 está incluído  
3) O fator de segurança parcial  2 = 1,2 está incluído  
4) O fator de segurança parcial  2 = 1,4 está incluído  
5) Os valores fuk e fyk são dados nas Especificações Técnicas para o material em questão  
 
 
 
Deslocamentos para barras de reforço sob carga de tensão 
 

Diâmetro da barra de reforço  16  20  25  28  32 
Deslocamento N0 [mm] 0,33 0,36 0,32 0,52 0,41 
Deslocamento N [mm] 0,66 0,72 0,64 1,04 0,82 
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                   .Ŝǘńƻ C20/25 e Temperatura do .Ŝǘńƻ
         na instalação e cura :  T > 0ºC 

Barra de reforço 500MPa Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Diâmetro do vergalhão mm 16 20 25 28 32 16 20 25 28 32 

Profundidade 
da instalação,  

hef  
mm : 

Diâmetro da broca, d0 mm 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 
Resistência de ligação 
característica N/mm2 

9 8,5 7 7 6,5 
          

Fator de segurança 
parcial 

Mc = 
Mp

1,5 1,8 2,1 2,1 2,1 
    

Resistência Projetada de 
Ligação N/mm2 

6,0 4,7 3,3 3,3 3,1 
    

Espaçamento, Scr,Np mm + 3 hef        

Distância da borda, Ccr,Np 
mm 

+ 1’5 hef           

 

Carga de tensão projetada 
 em ōŜǘńƻ C20/25   (KN) (1) falha 

barra de reforço (2) falha betão 

Consumo – Volume de resina química, 
ml : 

(+ 10ml dentro do misturador) 
 

Desempenho da Barra 
de reforço no ōŜǘńƻ, 

de acordo com ETA-
07/0195 

24         11         80 

27 24(2)       12 19       90 

30 28(2) 26     14 21 26     100 

34 33 29 33   15 24 29 47   112 

39 38 34 38 40 17 27 33 53 69 128 

42 42 37 41 44 19 30 36 58 76 140 

50 49 43 48 51 22 35 43 69 90 165 

57 56 50 56 59 26 40 49 79 103 190 

61(1) 64 56 63 67 29 46 56 89 117 215 

61(1) 71 63 70 75 33 51 62 100 130 240 

61(1) 79 69 78 82 36 56 69 110 144 265 

61(1) 86 76 85 90 39 61 75 121 157 290 

61(1) 95 84 94 100  43 68 83 133 174 320 

  95(1) 90 101 107   73 89 143 187 345 

  95(1) 97 108 115   78 96 154 201 370 

  95(1) 105 117 124   85 104 166 217 400 

    111 125 132     110 177 231 425 

    118 132 140     117 187 244 450 

    124 139 148     123 197 258 475 

    131 147 156     130 208 271 500 

      154 163       218 285 525 

      164 174       233 304 560 

        182         318 585 

        190         331 610 

        199         347 640 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESINA QUÍMICA VINILÉSTER SEM ESTIRENO CHEMITOOL 

 

-   

HASTES ROSQUEADAS E VERGALHÃO -> DADOS DE DESEMPENHO NO BETÃO PARA 
CARGA DE CISALHAMENTO  
 
Diâmetro da haste rosqueada M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 
Diâmetro da barra de reforço    Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 
Rotura do aço 
Resistência Característica  VRk,s [kN] 0,5 x As x fuk 3) 
Momento de deformação 
característico 

M0
Rk,s [Nm] 1,2 x W el x fuk 3) 

Fator de segurança parcial Ms
1)       [-] Veja TR 029, Seção 3.2.2.2 

Rotura do betão para fora 
Fator k na seção 5.2.3.3 do 
TR029 

k [-] 2,0 

Fator de segurança parcial Mc 
1) [-] Veja TR 029, Seção 3.2.2.1 

Rotura da borda do betão 
Resistência Característica  VRk,c [kN] Veja TR 029, Seção 5.2.3.4 
Fator de segurança parcial Mc 

1) [-] Veja TR 029, Seção 3.2.2.1 
1) Na ausência de outras regulamentações nacionais 
2) O Fator de segurança de instalação para carga de cisalhamento 2 = 1.0  
3) Os valores fuk e fyk são dados nas Especificações Técnicas para o material em questão  
 
 
Deslocamentos para hastes rosqueadas sob carga de cisalhamento  
Diâmetro da haste rosqueada M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M27 M 30 
Deslocamento V0 [mm] 1,0 
Deslocamento V [mm] 1,5 
 
 
Deslocamentos para barras de reforço sob carga de cisalhamento  
Diâmetro da barra de reforço  16  20  25  28  32 
Deslocamento V0 [mm] 1,0 
Deslocamento V [mm] 1,5 

 
 

OBSERVAÇÕES 
Antes da injeção, verifique a data de vencimento do produto, a resistência do suporte e a temperatura 
ambiente. A configuração e qualquer ajuste subsequente somente são possíveis durante o tempo de 
instalação. 
 
SEGURANÇA 

Siga as instruções contidas no rótulo do produto. Para mais informação, verifique o Relatório de Dados de 
Segurança. Em conformidade com a Regulação Estatutária Nacional para Saúde e Segurança no Trabalho 
e Tratamento de Resíduos. 
 
ARMAZENAMENTO 

Armazene o produto num lugar ventilado e afastado da exposição direta ao sol. Conservar num lugar seco e 
a uma temperatura entre 5ºC e 25ºC. 
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PERÍODO MÁXIMO DE ARMAZENAMENTO 
 
Na embalagem original fechada, 18 meses contados da data de fabricação.  
 
Para qualquer informação técnica, contate nosso Serviço de Atendimento a Clientes ou nosso 
Departamento Técnico. DRESENSON LDA declina qualquer responsabilidade devida a uma utilização incorreta 
do produto. 
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Resina Química Epoxi-Acrilato Sem Estireno 

 

      

DESCRIÇÃO 

  

                                                                                                       
 CAMPOS DE APLICAÇÃO       

                        

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

Resina Química Epoxi-Acrilato sem Estireno CHEMITOOL. 

Resina híbrida de dois componentes com base epoxi-

acrilato recomendada para betão, pedra, ladrilhos e 

blocos ocos de betão, numa ampla gama de aplicações: 

fixação de portas, varandas, persianas, toldos, antenas, 

sinais, bandejas porta cabos, maquinaria industrial. 

Também é adequada para aplicações estruturais com 

barras de reforço em trabalhos de novas construções, 

restauração e montagem de elementos pré fabricados 

de betão. 

Fácil aplicação. 

Excelente aderência. 

Reduzido nível de odores. 

Fácil extrusão e injecção. 

Fixotrópico, pode ser aplicado na horizontal 

ou vertical. 

Secagem rápida. 

Pode ser aplicada em locais pouco arejados  

Indicado para suportes maciços ou ocos. 

 

Protecção e Segurança. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão Aço. 

Cânula. 

Perno. 
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

Limpar convenientemente o furo efectuado, com ar comprimido ou uma escova. 

Antes de injectar a resina assegurar que tanto o furo como o material a fixar se encontram limpos e secos. 

 

 

 

 

 

CONSERVAÇÃO     SEGURANÇA 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).   Consultar Ficha de Dados de Segurança. 

       

TEMPOS       

 

 

VALIDADE       

12 meses após data de produção. 

 

ACESSÓRIOS 

    

Pistola Resina Química Escovilhão Bomba Limpeza Cânula Misturadora 

    

Camisa Nylon  Camisa Metálica Camisa Roscada Perno 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Cartucho 
(ml) 

Peso unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH080004 RESINA QUÍMICA EPOXY S/ ESTIRENO 410 0,760 15 5608907394953 
 

Temperatura do material base (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 

Tempo de manipulação 40’ 25’ 16’ 11’ 7’ 4’ 3’ 2’ 

Tempo de carga 3h 2h 1h30’ 1h 45’ 30’ 20’ 15’ 
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                            FICHA DE DADOS TÉCNICOS
 RESINA QUÍMICA EPOXIACRILATO SEM ESTIRENO CHEMITOOL

 
DESCRIÇĀO 

A Resina Epoxiacrilato CHEMITOOL é uma resina à base de epoxiacrilato de alta produtividade, de secagem 
rápida e destina-se tanto para suportes maciços como ocos.  
Pode ser usada em betão, pedra, ladrilhos e blocos ocos de betão, numa ampla gama de aplicações: 
fixação de portas, varandas, persianas, toldos, antenas, sinais, bandejas porta cabos, maquinaria 
industrial... 
Também é adequada para aplicações estructurais com barras de reforço em trabalhos de novas 
construções, restauração e montagem de elementos prefabricados de betão. 
 
CARACTERÍSTICAS 

• Adequado para varões e barras de reforço em suportes maciços e ocos 
• Sem estireno, baixo nivel de odor, só irritante  
• Fácil extrusão e injecção 
• Tixotrópico, pode ser aplicado na horizontal ou vertical 
• Secagem rápida 
 

FORMATOS DISPONÍVEIS 

• 150 ml cartucho concêntrico com adaptador 
• 280 ml cartucho universal 
• 165 ml foil bag 
• 300 ml foil bag 
• 345 ml cartucho duplo 
• 380 ml cartucho concêntrico 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Natureza: resina epoxiacrilato 
• Cor: cinza claro Comp. A: beige; Comp. B: preto)  
• Peso específico: 1,7 kg/l a 20ºC 

 
ACESSÓRIOS 

• Bico misturador 
• Pistola extrusora de duplo embolo 
• Bucha prefurada para fixação em suportes ocos 
• Escova metálica 
• Bomba de limpeza 

 
TEMPOS DE MANIPULAÇÃO E CURA 

Temperatura do material base (ºC) 0 5 10 15 20 25 30 35 

Tempo manipulação 40’ 25’ 16’ 11’ 7’ 4’ 3’ 2’ 

Tempo carga 3h 2h 1h30’ 1h 45’ 30’ 20’ 15’ 
 
A temperatura mínima da resina no momento de injeção é 5ºC 
A temperatura mínima do betão no momento de injeção é +0ºC 

 

mrodrigues
Rectangle



Ancoragem Instalação Resistência Cargas admissíveis 

Classe 
varão 8.8 

Diāmetro da 
broca d0 

Profundidade 
da broca hef 

Distãncia 
standart 

limites CCr 

Distãncia 
standart 

ancoragens 
SCr 

Par de 
aperto Tinst 

Resistência 
característica 

NRk 

Betão 
C20/25 

Betão 
C20/25 

      Tracção Tracção Corte 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [N.m] [kN] [kN] [kN] 

M8 10 80 80 160 10 24,2 8,1 9,4 
M10 12 90 90 180 20 33,7 11,2 14,2 
M12 14 110 110 220 40 49,0 16,3 19,6 
M16 18 125 125 250 80 70,2 23,4 38,5 
M20 24 170 170 340 120 123,4 41,1 63,7 

Coeficiente de segurança para carga de tracção 3 
 

TABELA DE APLICAÇĀO PARA BARRAS DE REFORÇO EM BETÃO SEGUNDO EUROCODE 2 

Diāmetro 
barra ds 

Diāmetro 
da broca 

d0 
Cargas admissíveis Fs em betão C20/25 

Barra de aço de reforço de alta aderência 500 MPa  

    Profundidade 
furo [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]*1 

[mm] [mm] Carga 
tracção [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]*1 

8  10 lv 80 120 160 200 240 258 
    Fs [C20/25] 6,8 10,2 13,6 17,0 20,4 21,9 

10 12 lv 100 150 200 250 300 336 
    Fs [C20/25] 10,2 15,3 20,4 25,4 30,5 34,2 

12 16 lv 120 180 240 300 360 362 
    Fs [C20/25] 16,3 24,4 32,6 40,7 48,9 49,2 

14 18 lv 140 210 280 350 420 438 
    Fs [C20/25] 21,4 32,1 42,8 53,4 64,1 66,9 

16 20 lv 160 240 320 400 480 515 
    Fs [C20/25] 27,1 40,7 54,3 67,9 81,4 87,4 

18 22 lv 180 270 360 450 540 593 
    Fs [C20/25] 33,6 50,4 67,2 84,0 100,8 110,6 

20 25 lv 200 300 400 500 600 644 
    Fs [C20/25] 42,4 63,6 84,8 106,0 127,2 136,6 

25 32 lv 250 375 500 625 750 786 
    Fs [C20/25] 67,9 101,8 135,7 169,6 203,6 213,4 

28 35 lv 280 420 560 700 840 902 
    Fs [C20/25] 83,1 124,7 166,3 207,8 249,4 267,7 

32 40 lv 320 480 640 800 960 1031 
    Fs [C20/25] 108,6 162,9 217,1 271,4 325,7 349,7 

36 45 lv 360 540 720 900 1080 1212 
    Fs [C20/25] 131,4 197,2 262,9 328,6 394,3 442,6 

40 55 lv 400 600 800 1000 1200 1283 
    Fs [C20/25] 170,4 255,6 340,8 426,0 511,2 546,4 

*1Cargas máximas segundo límite elástico das barras de aço de reforço de 500 MPa 
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 EASF 
RESINA QUÍMICA EPOXIACRILATO SEM ESTIRENO CHEMITOOL

Método de cálculo: Fs (kN) = d0 × lv × ψc / 100 
d0 e lv em mm, espaçado min. 10 ds, distancia bordes min. 5 ds 
 

Classe de resistência do 
betão C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C55/60 

de Ø 8mm  
a 25mm 

ft (MPa) * 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ψc** 0,590 0,738 0,848 0,996 1,106 1,254 1,365 1,475 1,586 

de Ø 26mm  
a 32mm 

ft (MPa) * 1,6 2,0 2,3 2,7 

ψc** 0,590 0,738 0,848 0,996 

Ø 34mm 
ft (MPa) * 1,6 2,0 2,3 2,6 

ψc** 0,590 0,738 0,848 0,959 

Ø 36mm 
ft (MPa) * 1,5 1,9 2,2 2,6 

ψc** 0,553 0,701 0,811 0,959 

Ø 40mm 
ft (MPa) * 1,500 1,800 2,100 2,5 

ψc** 0,553 0,664 0,774 0,922 

* Resistência de enlace característica para boas condicões de ancoragem (EC2) ft (MPa) 
** Factor segundo tipo de betão ψc 
ψc = 0,06 × π × ft × ψs

2 / γs 

γs = 1,15 coeficiente segurança 
ψs = 1,5 coeficiente barra alta aderência (1) 

(1) Para barras lisas utilizar ψs = 1,0 
 

CARGAS ÚLTIMAS 

 
Diāmetro barra 
ds [mm] 8 10 12 14 16 18 20 25 28 32 36 40 

 
Diāmetro broca 
d0 [mm] 10 12 16 18 20 22 25 32 35 40 45 55 

 

Secção 
transversal 
barras de 
reforço 
 As [mm2] 

50,3 78,5 113,1 153,9 201,1 254,5 314,2 490,9 615,8 804,2 1017,9 1256,6 

f e=
50

0N
/m

m
2  As x fe [kN] 25,13 39,27 56,55 76,97 100,53 127,23 157,08 245,44 307,88 402,12 508,94 628,32 

Carga Última 
segundo límite 
elástico [kN] 

21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 110,64 136,59 213,42 267,72 349,67 442,55 546,36 

f e=
55

0N
/m

m
2  As x fe [kN] 27,65 43,20 62,20 84,67 110,58 139,96 172,79 269,98 338,66 442,34 559,83 691,15 

Carga Última 
segundo límite 
elástico [kN] 

24,04 37,56 54,09 73,62 96,16 121,70 150,25 234,77 294,49 384,64 486,81 601,00 

 

 



 EASF 
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OBSERVAÇÕES 

Antes de injectar, deve-se verificar a validade do produto, a resistência do suporte e a temperatura de 
utilização. A aplicação e o ajuste do produto são possíveis somente antes deste endurecer. 
 
SEGURÂNÇA 

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as 
directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos. 
 
ARMAZENAGEM 

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre 5ºC e 25ºC. 
 
GARANTIA 

Em embalagem original não encetada, 12 meses (foil bag), 18 meses (nos outros formatos disponíveis) 
desde a data de fabricação. 
 
Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso 
Departamento Técnico.  DRESENSON, LDA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do 
produto. 
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Resina Química Poliéster 
 

 

           DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO  

  

                                                                   CAMPOS DE APLICAÇÃO 

                             

 

 

  

       

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Resina Química Poliéster CHEMITOOL. 

Resina híbrida de dois componentes com base poliéster 

recomendada para a uso em betão, ladrilho e blocos 

ocos de betão, numa ampla gama de aplicações: fixação 

de portas, varandas, corrimões, persianas, toldos, 

antenas, sinais, maquinaria industrial. 

Certificação SOCOTEC para ladrilhos e blocos ocos. 

Fácil aplicação 

Utilização Exterior 

Pode ser aplicada num vasto campo de aplicações, quer 

em suportes ocos ou uso geral. 

Alto conteúdo em sólidos. 

Fácil extrusão e injecção. 

Tixotrópico, pode ser aplicado na horizontal ou vertical. 

Secagem rápida. 

Tem contracção. 

 

 

Protecção e Segurança. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão Aço. 

Cânula. 

Perno. 
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

Limpar convenientemente o furo efectuado, com ar comprimido ou uma escova. 

Antes de injectar a resina assegurar que tanto o furo como o material a fixar se encontram limpos e secos. 

 

 

 

 

 

CONSERVAÇÃO     SEGURANÇA 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).   Consultar Ficha de Dados de Segurança. 

Proteger da luz directa do sol.     

Consultar prazo de validade no cartucho.    

 
VALIDADE        

12 meses após data de produção. 

 

TEMPOS 

Temperatura do material base (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 

Tempo de manipulação (min) 20 14 10 7 5 4 3 2 

Tempo de carga (min) 180 120 90 60 45 30 20 15 

 

ACESSÓRIOS 

    

Pistola Resina Química Escovilhão Bomba Limpeza Cânula Misturadora 

    

Camisa Nylon Camisa Metálica Camisa Roscada Perno 

 
 
 
 

Código Designação Cartucho 
(ml) 

Peso unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH080002 RESINA QUÍMICA POLIÉSTER 410 0,730 15 5608907254530 

CH080003 RESINA QUÍMICA POLIÉSTER 300 0,570 15 5608907338544 
 



VERSÃO: 130221 
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           FICHA DE DADOS T£CNICOS
RESINA QUÍMICA POLIÉSTER CHEMITOOL  

  
DESCRIÇĀO 

A Resina Poli®ster CHEMITOOL é uma resina química de poliéster injectável de secagem rápida e  
multifuncional destinada tanto suportes maciços como ocos.  
Pode ser usada em betão, ladrilho e blocos ocos de betão, numa ampla gama de aplicações: fixação de 
portas, varandas, barandillas, persianas, toldos, antenas, sinais, maquinaria industrial... 
 
CARACTERÍSTICAS 

• Adequado para suportes maciços e ocos 
• Alto conteúdo em sólidos 
• Fácil extrusão e injeção 
• Tixotrópico, pode ser aplicado na horizontal ou vertical 
• Secagem rápida 

 
CERTIFICACÕES 

• Socotec nº CAZ0814/1 para ladrilhos e blocos ocos  
 
FORMATOS DISPONÍVEIS 

• 150 ml cartucho concêntrico com adaptador 
• 165 ml foil bag 
• 300 ml foil bag 
• 380 ml cartucho concêntrico 
• 345 ml cartucho duplo 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Natureza: resina de poliéster insaturado 
• Cor: cinza claro (Comp. A: beige; Comp. B: preto)  
• Peso específico: 1,7 kg/l a 20ºC 
 

ACESSÓRIOS 

• Bico misturador 
• Pistola extrusora de duplo embolo 
• Bucha prefurada para fixação em suportes ocos 
• Escova metálica 
• Bomba de limpeza 

 
TEMPOS DE MANIPULAÇÃO E CURA 

Temperatura do material base (ºC) 0 5 10 15 20 25 30 35 

Tempo manipulação (min) 20 14 10 7 5 4 3 2 

Tempo carga (min) 180 120 90 60 45 30 20 15 
 

A temperatura mínima da resina no momento de injeção é 5ºC 
A temperatura mínima do betão no momento de injeção é +0ºC 

mrodrigues
Rectangle
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POLYFIXER PS 
RESINA QUÍMICA POLIÉSTER CHEMITOOL 

TABELA DE APLICAÇĀO PARA VARÕES EM SUPORTES OCOS 

Ancoragem Instalação Cargas admissíveis 

Camisa 
Classe 
varão 

5.8 

Diāmetro da 
broca d0 

Profundidade 
da broca 

Profundidade 
furo hef 

Par de aperto 
Tinst 

Ladrilhos ocos 
fcm: 4,50 MPa 

Blocos ocos de 
betão 

fcm: 6,00 MPa 
      Tracção Corte Tracção Corte 
  [mm] [mm] [mm] [N.m] [kN] [kN] [kN] [kN] 

16/85 M8 17 90 85 4 0,40 1,10 - - 
16/85 M10 17 90 85 4 0,40 1,10 - - 
16/85 M12 17 90 85 4 0,50 1,35 - - 

          
16/130 M8 17 135 130 4 - - 0,70 1,50 
16/130 M10 17 135 130 4 - - 0,70 1,50 
16/130 M12 17 135 130 4 - - 0,70 1,50 
 

TABELA DE APLICAÇĀO PARA VARÕES EM BETÃO 

Ancoragem Instalação Resistência Cargas admissíveis

Classe varão 
5.8 

Diāmetro da 
broca d0 

Profundidade 
da broca hef 

Distãncia 
standart 

limites CCr 

Distãncia 
standart 

ancoragens 
Par de aperto 

Tinst 

Resistência 
característica 

NRk 

Betão 
C20/25 

Betão 
C20/25 

      Tracção Tracção Corte 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [N.m] [kN] [kN] [kN] 

M8 10 80 80 160 10 14,9 5,0 5,8 
M10 12 90 90 180 20 21,8 7,3 9,2 
M12 14 110 110 220 40 33,5 11,2 13,4 
M16 18 125 125 250 60 45,4 15,1 24,9 
M20 24 170 170 340 100 75,9 25,3 39,2 

Coeficiente de segurança para carga de tracção 3,0 
 
NÚMERO DA ANCORAGENS POR DIĀMETRO 

Ancoragem Instalação em suportes ocos 
Varão Camisa 16/85 Camisa 16/130 

150 ml 165 ml 300 ml 345 ml 380 ml 150 ml 165 ml 300 ml 345 ml 380 ml 
M8 6 6 12 13 15 4 4 8 9 10 

M10 6 6 12 13 15 4 4 8 9 10 
M12 6 6 12 13 15 4 4 8 9 10 
M16 - - - - - - - - - - 
M20 - - - - - - - - - - 

Ancoragem Instalação de varões em betão 
Varão 

150 ml 165 ml 300 ml 345 ml 380 ml 
M8 34/38 38/42 69/76 79/87 87/96 

M10 21/23 23/26 42/47 49/54 54/59 
M12 12/14 14/16 25/28 29/32 32/36 
M16 7/8 7/8 13/15 15/17 17/19 
M20 2/3 3/4 6/7 6/8 7/8 

 
Ver tabela de aplicação para valores de profundidade e diāmetros do furo 
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POLYFIXER PS 
RESINA QUÍMICA POLIÉSTER CHEMITOOL 

OBSERVAÇÕES 

Antes de injectar, deve-se verificar a validade do produto, a resistência do suporte e a temperatura de 
utilização. A aplicação e o ajuste do produto são possíveis somente antes deste endurecer. 
 
SEGURANÇA 

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as 
directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos. 
 
ARMAZENAGEM 

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre 5ºC e 25ºC. 
Uma vez aberta a embalagem, consumir no prazo de 1 mês. 
 
GARANTIA 
 
Em embalagem original não encetada, 12 meses (foil bag), 18 meses (nos outros formatos disponíveis) 
desde a data de fabricação. 
 
Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso 
Departamento Técnico.  DRESENSON,LDA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do 
produto. 



 
 

 GLMKT12/14 
     113

 

Ampola Química 

 

      DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ampola química CHEMITOOL. 

Resina de fixação, em ampola, para hastes e varões 

roscados. Aplicável em suportes maciços. Não cria 

tensões no material base pelo que pode ser aplicado 

junto aos bordos. 

 

Endurecimento rápido; 

Elevada resistência mecânica; 

Utilização possível a baixas temperaturas. 

 

Protecção e Segurança.  

Ferramenta eléctrica. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa; 
Evitar inalar os vapores; 
Usar roupas de protecção, luvas e óculos de 
segurança; 
Manter as cápsulas longe do fogo e de fontes de 
calor; 
A cápsula interior contém <1.3% de di-peróxido 
de benzoil; 
A cápsula exterior contém entre 5 e 10% de 
resina. 

 

Armazenar as cápsulas em lugar fresco e seco. 

Conservá-las na sua embalagem de origem e não 

as expor à luz. 

As ampolas podem ser utilizadas desde que 
estejam intactas e a resina esteja líquida 
(viscosa) à temperatura ambiente. 
 

 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

1- Fazer o diâmetro do furo;  

2 - Limpar convenientemente o orifício com a bomba de limpeza de furos ou com o escovilhão. Não é recomendável limpar o furo 

com água; 
3 - Introduzir a cápsula no furo, assegurando-se que o líquido dentro da ampola escorre quando se move a ampola 

manualmente; 

4 - Instalar o varão no furo usando um berbequim com impacto; 

5 - Observar os tempos de cura e de gel necessários antes de aplicar as cargas. Montar o elemento a fixar e apertar a porca com 

o binário de aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH09080080 AMPOLA QUÍMICA M8x80 - 5601866276704 

CH09100090 AMPOLA QUÍMICA M10x90 - 5601866276711 

CH09120110 AMPOLA QUÍMICA M12x110 - 5601866276728 

CH09160125 AMPOLA QUÍMICA M16x125 - 5601866276735 

CH09200170 AMPOLA QUÍMICA M20x170 - 5601866276742 

CH09240210 AMPOLA QUÍMICA M24x210 - 5601866276759 
 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 
VERSÃO: v1 
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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
AMPOLAS QUÍMICAS 

 

DADOS TÉCNICOS: 
 
 

Tabela 1: DADOS TÉCNICOS 
  

Tamanho Rosca 
D0 

[mm] 
h1= hnom 

[mm] 
tfix max 
[mm] 

Tinst max 
[Nm] 

Cargas de Rotura 
Extracção [kN] 

betão > C25 

8 M8 10 80 18 6 20 

10 M10 12 90 25 12 30 

12 M12 14 110 34 20 40 

16 M16 18 125 45 45 50 

20 M20 25 170 55 100 75 

24 M24 28 210 55 150 90 

30 M30 35 280 55 300 110 

 
d0 = Diâmetro do furo 
h1 = Profundidade do furo 
hnom = Profundidade da fixação 
tfix = Espessura a fixar 
Tinst = Binário de aperto 
 

Tabela 2: TEMPO DE CURA 
 

Temperatura do 

material base 
+35 ºC +30 ºC +20 ºC +10 ºC +5 ºC 0 ºC -5 ºC 

Tempo de cura 10 min. 10 min. 20 min. 1 hora 1 hora 5 horas 5 horas 

Atenção: a instalação num furo molhado duplica o tempo de cura. 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

Resina de fixação, em ampola, para hastes e varões roscados.  
  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Endurecimento rápido; 

 Elevada resistência mecânica; 

 Utilização possível a baixas temperaturas. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

 Aplicável em suportes maciços; 

 Não cria tensões no material base pelo que pode ser aplicado junto aos bordos. 
 
 
 

Pedro Alves
dresenson



 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

EDIÇÃO: AGOSTO 2014 
VERSÃO: v2 
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 MODO DE EMPREGO:  

Fazer o furo de acordo com a Tabela 1. Limpar o furo cuidadosamente com uma escova ou com uma 
bomba de ar. Não é recomendável limpar o furo com água. Introduzir a cápsula no furo. Assegurar-se 
que o líquido dentro da ampola escorre quando se move a ampola manualmente. Instalar o varão no 
furo usando um berbequim com impacto. Observar os tempos de cura e de gel necessários antes de 
aplicar as cargas. Montar o material a fixar e apertar a porca com o binário de aperto indicado na 
tabela 1. 
 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

As ampolas podem ser utilizadas desde que estejam intactas e a resina esteja líquida (viscosa) à 
temperatura ambiente. 

 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Armazenar as cápsulas em lugar fresco e seco. Conservá-las na sua embalagem de origem e não as 
expor à luz. 
 

 Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa; 

 Evitar inalar os vapores; 

 Usar roupas de protecção, luvas e óculos de segurança; 

 Manter as cápsulas longe do fogo e de fontes de calor; 

 A cápsula interior contém <1.3% de di-peróxido de benzoil; 

 A cápsula exterior contém entre 5 e 10% de resina. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 

Pedro Alves
dresenson
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Espuma Poliuretano B2 

 

   DESCRIÇÃO 

  

                                    

CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 

 

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espuma poliuretano classe B2 CHEMITOOL. 

 

Espuma de poliuretano adequada para a montagem e 

vedação de janela e aros, vedação e preenchimento de 

espaços ocos e montagem e/ou isolamento térmico e 

acústico. Excelentes propriedades adesivas. 

 
 

Fácil aplicação. 

Classificação de resistência ao fogo B2 (DIN 4102-1). 

Auto-extinguível. 

Baixa expansão. 

Excelentes resultados mesmo em condições climáticas 

adversas. 

As superfícies a aplicar devem estar limpas, livres 
de poeiras e gorduras. Antes da aplicação, 
humedecer as superfícies com água. Agite a lata 
pelo menos 20 vezes antes de usar. 

Aplicação manual: Mantenha a lata de espuma 
de poliuretano na posição vertical e enrosque o 
aplicador de plástico à válvula da lata. De 
seguida, rode o aplicador de plástico para baixo 
e pressione o gatilho do aplicador. A saída de 
espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 

Aplicação pistola: Monte a lata de espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A 
saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho 
da pistola.  

 

P
is

to
la

 

M
an

u
al
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 
 

 

 

 

 

ACESSÓRIOS 

   

Pistola Metal Pistola Metal Teflon 
Spray Limpeza Espuma PU 

500ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH06010006 ESPUMA POLIURETANO B2 MANUAL 750 12 - 

CH06010005 ESPUMA POLIURETANO B2 PISTOLA 750 12 - 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

CH10000003 – Pistola de metal. 

CH10000013 – Pistola de metal teflonada. 

GP081063 - Spray de Limpeza de Espuma PU. 

 

 

Manter fora do alcance das crianças. 

Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). 

Perigoso se inalado. Pode irritar os olhos, a pele 

e o sistema respiratório. A inalação de gás pode 

causar alergia. Em caso de contacto com os 

olhos lavar com água abundante e solicitar ajuda 

médica. Não fume durante o trabalho. Durante a 

sua aplicação certifique-se de que existe uma 

boa ventilação e utilize protecção adequada. 

Para mais informações consulte a Ficha de Dados 

de Segurança 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a +30ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010006 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO B2 MANUAL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102-1) B2 

Tempo de formação de película: 10 – 16 min.  

Tempo de corte: 30 – 40 min. 

Tempo de cura na junta a +23ºC: Máx. 18h. 

Tempo de cura na junta a +5ºC: Máx. 24h. 

Densidade: 20 – 25 kg/m³ 

Contracção de volume: Nenhuma 

Expansão de volume: 30% 

Ponto de inflamação depois de curada: +400ºC 

Resistência à tensão: (BS 5241) 10 N/cm² 

Resistência à compressão a 10%: (DIN 53421) 3 N/cm² 

Condutividade termal: 0,034 W/m·K  

Índice de diminuição sonora Rst,w: 60 dB 

Resistência à temperatura depois de curada: 
longo prazo: -50° a +90°C  
curto prazo: -65° a +130°C  

Os valores especificados foram obtidos a +23ºC e a 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário.  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A Espuma de Poliuretano B2 CHEMITOOL é um produto mono componente, de cura rápida, que cura 
em contacto com a humidade ambiental. Após aplicação, a Espuma de Poliuretano B2 CHEMITOOL 
torna-se num excelente isolante térmico e acústico, com fortes propriedades adesivas. É auto 
extinguível conforme a classe B2 da norma DIN 4102-1. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Auto extinguível – Classe B2; 

 Mono componente, não necessita de mistura prévia; 

 Grande rapidez de cura; 

 Boa aderência sem primário; 

 Extraordinárias propriedades de isolamento; 

 Boa estabilidade dimensional; 

 O produto curado pode ser pintado, furado ou cortado. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A espuma é recomendada para a instalação de portas e janelas, isolamento e fixação de tubos, 
enchimento de buracos e falhas, fixação de painéis de parede, telhas e para isolamento térmico. 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010006 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 
 

 

 MODO DE EMPREGO:  

Durante a aplicação, a temperatura ambiente assim como da lata, deve estar compreendida entre os 
5°C e os 30°C. A temperatura ideal de aplicação é de +20°C.  
Antes de aplicar a Espuma Poliuretano B2 CHEMITOOL as superfícies devem estar limpas e secas, 
evitando a existência de pó, partículas soltas e gordura que possam provocar uma adesão deficiente. 
Para garantir os melhores resultados, os substratos devem ser humedecidos antes da aplicação uma 
vez que a espuma irá expandir devido à humidade.  
Mantenha a lata de espuma de poliuretano na posição vertical e enrosque o aplicador de plástico à 
válvula da lata. Agite a lata pelo menos 20 vezes antes de usar. De seguida, rode o aplicador de plástico 
para baixo e pressione o gatilho do aplicador. A saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 
Antes da aplicação, se a temperatura estiver demasiado baixa, a espuma pode ser aquecida numa sala 
quente ou em água quente, não ultrapassando os 30°C. 
A espuma poliuretano não curada pode ser removida com acetona, após o processo de cura apenas 
pode ser removida mecanicamente. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Adere bem à maioria dos materiais de construção com excepção das superfícies de Teflon®, polietileno 
e de silicone. A espuma curada é sensível aos raios ultravioleta e à luz directa do sol. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml embaladas em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +30 ºC. Os aerossóis 
não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 50ºC nem exposta à luz directa do sol. 
Armazenar e transportar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Perigoso se inalado. Pode Irritar os olhos, a pele e o 
sistema respiratório. A inalação de gás pode causar alergia. Em caso de contacto com os olhos lavar 
com água abundante e solicitar ajuda médica. Não fume durante o trabalho. Durante a sua aplicação 
certifique-se de que existe uma boa ventilação e utilize protecção adequada. Manter fora do alcance 
das crianças. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010005 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO B2 PISTOLÁVEL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102-1) B2 

Tempo de formação de película: 10 – 16 min.  

Tempo de corte: 30 – 40 min. 

Tempo de cura na junta a +23ºC: Máx. 18h. 

Tempo de cura na junta a +5ºC: Máx. 24h. 

Densidade: 20 – 25 kg/m³ 

Contracção de volume: Nenhuma 

Expansão de volume: 30% 

Ponto de inflamação depois de curada: +400ºC 

Resistência à tensão: (BS 5241) 10 N/cm² 

Resistência à compressão a 10%: (DIN 53421) 3 N/cm² 

Condutividade termal: 0,034 W/m·K  

Índice de diminuição sonora Rst,w: 60 dB 

Resistência à temperatura depois de curada: 
longo prazo: -50° a +90°C  
curto prazo: -65° a +130°C  

Os valores especificados foram obtidos a +23ºC e a 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário.  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A Espuma de Poliuretano B2 CHEMITOOL é um produto mono componente, de cura rápida, que cura 
em contacto com a humidade ambiental. Após aplicação, a Espuma de Poliuretano B2 CHEMITOOL 
torna-se num excelente isolante térmico e acústico, com fortes propriedades adesivas. É auto 
extinguível conforme a classe B2 da norma DIN 4102-1. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Auto extinguível – Classe B2; 

 Mono componente, não necessita de mistura prévia; 

 Grande rapidez de cura; 

 Boa aderência sem primário; 

 Extraordinárias propriedades de isolamento; 

 Boa estabilidade dimensional; 

 O produto curado pode ser pintado, furado ou cortado. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A espuma é recomendada para a instalação de portas e janelas, isolamento e fixação de tubos, 
enchimento de buracos e falhas, fixação de painéis de parede, telhas e para isolamento térmico. 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010005 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 
 

 

 MODO DE EMPREGO:  

Durante a aplicação, a temperatura ambiente assim como da lata, deve estar compreendida entre os 
5°C e os 30°C. A temperatura ideal de aplicação é de +20°C.  
Antes de aplicar a Espuma Poliuretano B2 CHEMITOOL as superfícies devem estar limpas e secas, 
evitando a existência de pó, partículas soltas e gordura que possam provocar uma adesão deficiente. 
Para garantir os melhores resultados, os substratos devem ser humedecidos antes da aplicação uma 
vez que a espuma irá expandir devido à humidade.  
Aplicação com pistola de espuma: agite o recipiente pelo menos 20 vezes e monte a lata da espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho da pistola. 
A baixas temperaturas a espuma deve ser aquecida em sala quente ou em água, não ultrapassando os 
30°C. 
A espuma poliuretano não curada pode ser removida com acetona, após o processo de cura apenas 
pode ser removida mecanicamente. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Adere bem à maioria dos materiais de construção com excepção das superfícies de Teflon®, polietileno 
e de silicone. A espuma curada é sensível aos raios ultravioleta e à luz directa do sol. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml embaladas em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +30 ºC. Os aerossóis 
não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 50ºC nem exposta à luz directa do sol. 
Armazenar e transportar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Perigoso se inalado. Pode Irritar os olhos, a pele e o 
sistema respiratório. A inalação de gás pode causar alergia. Em caso de contacto com os olhos lavar 
com água abundante e solicitar ajuda médica. Não fume durante o trabalho. Durante a sua aplicação 
certifique-se de que existe uma boa ventilação e utilize protecção adequada. Manter fora do alcance 
das crianças. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Espuma Poliuretano B3 

 

      DESCRIÇÃO 

  

                                    

        CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 

 

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espuma de Poliuretano classe B3 CHEMITOOL. 

Espuma mono componente, sem HCFC, recomendada 

para vedação e calafetagem de portas, janelas e caixas 

de persianas, preenchimento de espaços ocos, passagem 

de tubagens entre paredes, tectos e pré-fabricados. 

Aplicável em quase todos os suportes como por exemplo 

betão, reboco, madeira, plástico, etc. Isolamentos 

diversos em construção e reconstrução. 

Fácil aplicação. 

Utilização em exterior e interior. 

Estrutura compacta. 

Cura rápida. 

Preenchimento de espaços ocos. 

Elevado nível de aderência. 

Sem HCFC. 

Elevado nível de aderência para montagem e/ou 

isolamento térmico e acústico. 

As superfícies a aplicar devem estar limpas, livres 
de poeiras e gorduras. Antes da aplicação, 
humedecer as superfícies com água. Agite a lata 
pelo menos 20 vezes antes de usar. 

Aplicação manual: Mantenha a lata de espuma 
de poliuretano na posição vertical e enrosque o 
aplicador de plástico à válvula da lata. De 
seguida, rode o aplicador de plástico para baixo 
e pressione o gatilho do aplicador. A saída de 
espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 

Aplicação pistola: Monte a lata de espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A 
saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho 
da pistola.  
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACESSÓRIOS 

   

Pistola Metal Pistola Metal Teflon 
Spray Limpeza Espuma PU 

500ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH06010001 ESPUMA POLIURETANO B3 MANUAL 750 12 4016960012904 

CH06010002 ESPUMA POLIURETANO B3 PISTOLA 750 12 4016960012911 
 

15 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

CH10000003 – Pistola de metal. 

CH10000013 – Pistola de metal teflonada. 

GP081063 – Spray de Limpeza de Espuma PU. 

 

Manter fora do alcance das crianças. 

Produto ligeiramente irritante para a pele e 

sistema respiratório. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

abundantemente com água e procurar ajuda 

médica. 

Não ingerir. 

 

Conservar em local fresco e seco (+10ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010001 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO B3 MANUAL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102) B3 

Substrato: +10 a +35°C  

Temperatura óptima de aplicação: 20°C  

Formação de película: 10 min. 

Tempo de corte: 1 hora  

Estrutura celular: 70% fechadas  

Resistência à compressão (a 10% compressão): 60 KPa.  

Alongamento à ruptura: (DIN 53455) 25%  

Limite de elasticidade: (DIN 53455) 175 KPa.  

Condutividade térmica: (DIN 52612) 0,07 mW/m.K.  

Resistência à temperatura (contínuo): -40° a +90°C  

Estabilidade dimensional:  (Após 24h) 0 – 2%  

Absorção da água: (DIN 53428) 0,3% Vol.  

Aderência: Madeira, betão, pedra, metais  Excelente  

Silicone  Não cola  

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixa for a temperatura e a humidade. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

Vedante de montagem à base de espuma de poliuretano mono componente, de cura em contacto com 
a humidade ambiente. O produto curado é rígido e tem uma estrutura fina de células parcialmente 
fechadas. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Mono componente, não necessita de mistura prévia; 

 Grande rapidez de cura; 

 Boa aderência sem primário sobre a maioria dos materiais de construção (betão, cimento, telhas, 
tijolo, madeira, PVC, metal, etc.); 

 Extraordinárias propriedades de isolamento; 

 Boa estabilidade dimensional; 

 O produto curado pode ser pintado, furado ou cortado. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Vedação, isolamento e preenchimento de juntas, rachas e cavidades em todos os lugares onde seja 
precisa resistência ao fogo: 

 Partições de muros e tetos; 

 Espaços estruturais entre caixilhos de portas, janelas e muros; 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010001 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 
 

 Juntas em chaminés, tetos, painéis de coberturas e muros; 

 Isolamento de conduções; 

 Preenchimento e ajuste de espaços entre elementos pré-fabricados; 

 Colagem de painéis (tais como poliuretano e poliestireno); 

 Montagem de caixilhos de portas e janelas. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

Tratamento da junta: 
As superfícies deverão estar limpas. Em caso necessário, para além de uma limpeza mecânica, é 
recomendável uma limpeza com dissolvente não gorduroso, por exemplo, acetona. 
Se a humidade relativa for baixa (<40%), humedecer a junta com água pulverizada para obter melhores 
resultados. 
Usar luvas e cobrir os flancos das zonas que vão ser preenchidas, assim como o solo, para evitar 
manchas. 
Técnica de trabalho: 
Agite a lata energicamente e ajuste a cânula. Mantenha a lata virada para baixo durante o uso. 
Após a aplicação, a quantidade aplicada aumentará em 2 ou 3 vezes o seu volume original em 
aproximadamente 60 minutos (dependendo da temperatura e da humidade relativa), pelo que só 
deverá preencher 40% de cavidade. Após os 60 minutos é possível verificar se existe a necessidade de 
acrescentar uma maior quantidade de espuma. A nova camada colará completamente com a anterior. 
Limpeza: 
Os materiais e as ferramentas manchados devem ser limpos rapidamente com limpador de espuma 
poliuretano. O produto curado só se elimina mecanicamente. 
 

RENDIMENTO:  

Uma lata de 750 ml renderá aproximadamente 25 a 30 litros aplicada em juntas e até 50 litros em 
expansão livre. Para outros tamanhos, o rendimento será proporcional.. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml (aplicação com cânula) embaladas em caixas de 12 
unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +35 ºC. Armazenar na posição 
vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Durante a sua aplicação devem ser usados óculos 
protectores, luvas de plástico ou borracha e fato-macaco. A embalagem está pressurizada e nunca 
deverá ser furada ou exposta directamente ao calor. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de contacto com os olhos lavar com água abundante e solicitar ajuda médica. Em caso de 
contacto com a pele ou roupa limpar imediatamente com acetona ou similar. O produto curado só 
pode ser eliminado mecanicamente. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 

 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010002 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO B3 PISTOLÁVEL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102) B3 

Substrato: +10 a +35°C  

Temperatura óptima de aplicação: 20°C  

Formação de película: 10 min.  

Tempo de corte: 1 hora  

Estrutura celular: 70% fechadas  

Resistência à compressão (a 10% compressão): 60 KPa.  

Alongamento à ruptura: (DIN 53455) 25%  

Limite de elasticidade: (DIN 53455) 175 KPa.  

Condutividade térmica: (DIN 52612) 0,07 mW/m.K.  

Resistência à temperatura (contínuo)  -40° a +90°C  

Estabilidade dimensional:  (Após 24h) 0 – 2%  

Absorção da água: (DIN 53428) 0,3% Vol.  

Aderência: Madeira, betão, pedra, metais  Excelente  

Silicone: Não cola  

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixa for a temperatura e a humidade. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

Vedante de montagem à base de espuma de poliuretano mono componente, de cura em contacto com 
a humidade ambiente. O produto curado é rígido e tem uma estrutura fina de células parcialmente 
fechadas. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Mono componente, não necessita de mistura prévia; 

 Grande rapidez de cura, 

 Boa aderência sem primário sobre a maioria dos materiais de construção (betão, cimento, telhas, 
tijolo, madeira, PVC, metal, etc.); 

 Extraordinárias propriedades de isolamento; 

 Boa estabilidade dimensional; 

 O produto curado pode ser pintado, furado ou cortado. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Vedação, isolamento e preenchimento de juntas, rachas e cavidades em todos os lugares onde seja 
precisa resistência ao fogo: 

 Partições de muros e tetos; 

 Espaços estruturais entre caixilhos de portas, janelas e muros; 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06010002 
EDIÇÃO: AGOSTO 2014 

VERSÃO: 02 
 

 

 Juntas em chaminés, tetos, painéis de coberturas e muros; 

 Isolamento de conduções; 

 Preenchimento e ajuste de espaços entre elementos pré-fabricados; 

 Colagem de painéis (tais como poliuretano e poliestireno); 

 Montagem de caixilhos de portas e janelas. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

Tratamento da junta: As superfícies deverão estar limpas. Em caso necessário, para além de uma 
limpeza mecânica, é recomendável uma limpeza com dissolvente não gorduroso, por exemplo, 
acetona. Se a humidade relativa for baixa (<40%), humedecer a junta com água pulverizada para obter 
melhores resultados. Usar luvas e cobrir os flancos das zonas que vão ser preenchidas, assim como o 
solo, para evitar manchas. 
Técnica de trabalho: Agite a lata energicamente e enrosque-a ao adaptador da pistola. Abra a válvula 
reguladora e logo após expulse espuma através da pistola para eliminar o ar dentro desta. Controle o 
caudal de saída através da válvula reguladora. 
Mantenha a lata virada para baixo durante o uso. 
Para substituir a lata feche a válvula reguladora. Desenrosque a lata vazia, retire o material curado do 
adaptador e ponha uma nova embalagem sem limpar com dissolvente. Tire o material curado do 
adaptador. Abra a válvula reguladora e expulse espuma imediatamente para eliminar o ar de dentro da 
pistola. 
Limpeza: Para limpar a pistola deve purgar-se o mecanismo com limpador. Depois do uso de limpador, 
será preciso limpar e secar o adaptador e untá-lo com vaselina. Se não realizar esta operação, a pistola 
encher-se-á de espuma reticulada e ficará inutilizada. 
Importante: Deixe sempre a pistola com uma lata de espuma e com a válvula reguladora fechada. 
 

RENDIMENTO:  

Uma lata de 750 ml renderá aproximadamente 25 a 30 litros aplicada em juntas e até 50 litros em 
expansão livre. Para outros tamanhos, o rendimento será proporcional. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml (aplicação com pistola) embaladas em caixas de 12 
unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +35 ºC.  
Armazenar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Durante a sua aplicação devem ser usados óculos 
protectores, luvas de plástico ou borracha e fato-macaco. A embalagem está pressurizada e nunca 
deverá ser furada ou exposta directamente ao calor. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de contacto com os olhos lavar com água abundante e solicitar ajuda médica. Em caso de 
contacto com a pele ou roupa limpar imediatamente com acetona ou similar. O produto curado só 
pode ser eliminado mecanicamente. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06011002 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO TELHAS MANUAL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102-1) B3 

Tempo de formação de película: 12 – 16 min.  

Tempo de corte: 30 – 40 min. 

Tempo de cura na junta a +23ºC: Máx. 18h. 

Tempo de cura na junta a +5ºC: Máx. 24h. 

Densidade: 25 – 30 kg/m³ 

Contracção de volume: Máx. 2% 

Expansão de volume: 2 – 2,5 vezes 

Ponto de inflamação depois de curada: +400ºC 

Resistência à tensão: (BS 5241) 12 N/cm² 

Resistência à compressão a 10%: (DIN 53421) 3 N/cm² 

Condutividade termal: 0,036 W/m·K  

Índice de diminuição sonora Rst,w: 60 dB 

Resistência à temperatura depois de curada: 
longo prazo: -50° a +90°C  
curto prazo: -65° a +130°C  

Os valores especificados foram obtidos a +23ºC e a 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário.  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A Espuma de Poliuretano para Telhas CHEMITOOL é um produto mono componente, de cura rápida, 
que cura em contacto com a humidade ambiental. Após aplicação, a espuma de poliuretano torna-se 
num excelente isolante térmico e acústico, com fortes propriedades adesivas. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Espuma para construções sensíveis à pressão; 

 As superfícies não necessitam de humedecimento; 

 Cura rápida; 

 Classe de segurança de incêndio B3; 

 Excelentes resultados mesmo a baixas temperaturas. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A espuma é recomendada para a fixação de telhas, vedação e preenchimento de espaços ocos em 
telhas e selagem de telhados ondulados. Possui excelentes propriedades adesivas.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

Durante a aplicação, a temperatura ambiente assim como da lata, deve estar compreendida entre os 
5°C e os 30°C. A temperatura ideal de aplicação é de +20°C.  
Antes de aplicar a Espuma Poliuretano Telhas CHEMITOOL as superfícies devem estar limpas e secas, 
evitando a existência de pó, partículas soltas e gordura que possam provocar uma adesão deficiente. 
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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06011002 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 
 

 
Para garantir os melhores resultados, os substratos devem ser humedecidos antes da aplicação uma 
vez que a espuma irá expandir devido à humidade.  
Mantenha a lata de espuma de poliuretano na posição vertical e enrosque o aplicador de plástico à 
válvula da lata. Agite a lata pelo menos 20 vezes antes de usar. De seguida, rode o aplicador de plástico 
para baixo e pressione o gatilho do aplicador. A saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 
Antes da aplicação, se a temperatura estiver demasiado baixa, a espuma pode ser aquecida numa sala 
quente ou em água quente, não ultrapassando os 30°C. 
A espuma poliuretano não curada pode ser removida com acetona, após o processo de cura apenas 
pode ser removida mecanicamente. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Adere bem à maioria dos materiais de construção com excepção das superfícies de Teflon®, polietileno 
e de silicone. A espuma curada é sensível aos raios ultravioleta e à luz directa do sol. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml embaladas em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +30 ºC. Os aerossóis 
não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 50ºC nem exposta à luz directa do sol. 
Armazenar e transportar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Perigoso se inalado. Pode Irritar os olhos, a pele e o 
sistema respiratório. A inalação de gás pode causar alergia. Em caso de contacto com os olhos lavar 
com água abundante e solicitar ajuda médica. Não fume durante o trabalho. Durante a sua aplicação 
certifique-se de que existe uma boa ventilação e utilize protecção adequada. Manter fora do alcance 
das crianças. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Espuma Poliuretano Telhas 

 

      DESCRIÇÃO 

  

                                    

        CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 

 

 

   

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espuma poliuretano para telhas (baixa expansão) 

CHEMITOOL. 

 

Espuma de poliuretano adequada para a fixação de 

telhas, vedação e preenchimento de espaços ocos em 

telhas e selagem de telhados ondulados. Excelentes 

propriedades adesivas. Excelente isolamento térmico e 

acústico. 

 

 
 

Fácil aplicação. 

Fixação ultra rápida de telhas. 

Substitui pregos, parafusos e massas. 

Baixa expansão. 

Classificação de resistência ao fogo B3. 

Excelentes resultados mesmo a baixas temperaturas. 

Excepcionais propriedades de isolamento térmico e 

acústico. 

 

As superfícies a aplicar devem estar limpas, livres 
de poeiras e gorduras. Antes da aplicação, 
humedecer as superfícies com água. Agite a lata 
pelo menos 20 vezes antes de usar. 

Aplicação manual: Mantenha a lata de espuma 
de poliuretano na posição vertical e enrosque o 
aplicador de plástico à válvula da lata. De 
seguida, rode o aplicador de plástico para baixo 
e pressione o gatilho do aplicador. A saída de 
espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 

Aplicação pistola: Monte a lata de espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A 
saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho 
da pistola.  

M
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u
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P
is

to
la
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 
 

 

 

ACESSÓRIOS 

   

Pistola Metal Pistola Metal Teflon 
Spray Limpeza Espuma PU 

500ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH06011002 ESPUMA PU TELHAS MANUAL 750 12 - 

CH06011001 ESPUMA PU TELHAS PISTOLA 750 12 - 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

CH10000013 – Pistola de aplicação. 

GP081063 – Spray de Limpeza de Espuma PU. 

 

Manter fora do alcance das crianças. 

Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). 

Perigoso se inalado. Pode irritar os olhos, a pele 

e o sistema respiratório. A inalação de gás pode 

causar alergia. Em caso de contacto com os 

olhos lavar com água abundante e solicitar ajuda 

médica. Não fume durante o trabalho. Durante a 

sua aplicação certifique-se de que existe uma 

boa ventilação e utilize protecção adequada. 

Para mais informações consulte a Ficha de Dados 

de Segurança 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a +30ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06011001 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO TELHAS PISTOLÁVEL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102-1) B3 

Tempo de formação de película: 10 – 14 min.  

Tempo de corte: 30 – 40 min. 

Tempo de cura na junta a +23ºC: Máx. 18h. 

Tempo de cura na junta a +5ºC: Máx. 24h. 

Densidade: 20 – 25 kg/m³ 

Contracção de volume: Nenhuma 

Expansão de volume: > 50% 

Ponto de inflamação depois de curada: +400ºC 

Resistência à tensão: (BS 5241) 7 N/cm² 

Resistência à compressão a 10%: (DIN 53421) 2 N/cm² 

Condutividade termal: 0,034 W/m·K  

Índice de diminuição sonora Rst,w: 60 dB 

Resistência à temperatura depois de curada: 
longo prazo: -50° a +90°C  
curto prazo: -65° a +130°C  

Os valores especificados foram obtidos a +23ºC e a 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário.  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A Espuma de Poliuretano para Telhas CHEMITOOL é um produto mono componente, de cura rápida, 
que cura em contacto com a humidade ambiental. Após aplicação, a espuma de poliuretano torna-se 
num excelente isolante térmico e acústico, com fortes propriedades adesivas. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Espuma para construções sensíveis à pressão; 

 As superfícies não necessitam de humedecimento; 

 Cura rápida; 

 Classe de segurança de incêndio B3; 

 Excelentes resultados mesmo a baixas temperaturas. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A espuma é recomendada para a fixação de telhas, vedação e preenchimento de espaços ocos em 
telhas e selagem de telhados ondulados. Possui excelentes propriedades adesivas.  
 

 MODO DE EMPREGO:  

Durante a aplicação, a temperatura ambiente assim como da lata, deve estar compreendida entre os 
5°C e os 30°C. A temperatura ideal de aplicação é de +20°C.  
Antes de aplicar a Espuma Poliuretano Telhas CHEMITOOL as superfícies devem estar limpas e secas, 
evitando a existência de pó, partículas soltas e gordura que possam provocar uma adesão deficiente. 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06011001 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 
 

 
Para garantir os melhores resultados, os substratos devem ser humedecidos antes da aplicação uma 
vez que a espuma irá expandir devido à humidade.  
Aplicação com pistola de espuma: agite o recipiente pelo menos 20 vezes e monte a lata da espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho da pistola. 
A baixas temperaturas a espuma deve ser aquecida em sala quente ou em água, não ultrapassando os 
30°C. 
A espuma poliuretano não curada pode ser removida com acetona, após o processo de cura apenas 
pode ser removida mecanicamente. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Adere bem à maioria dos materiais de construção com excepção das superfícies de Teflon®, polietileno 
e de silicone. A espuma curada é sensível aos raios ultravioleta e à luz directa do sol. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml embaladas em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +30 ºC. Os aerossóis 
não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 50ºC nem exposta à luz directa do sol. 
Armazenar e transportar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Perigoso se inalado. Pode Irritar os olhos, a pele e o 
sistema respiratório. A inalação de gás pode causar alergia. Em caso de contacto com os olhos lavar 
com água abundante e solicitar ajuda médica. Não fume durante o trabalho. Durante a sua aplicação 
certifique-se de que existe uma boa ventilação e utilize protecção adequada. Manter fora do alcance 
das crianças. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Silicone Neutro Alta Temperatura 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

        

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Silicone neutro para altas temperaturas CHEMITOOL.  

Ideal para a vedação de juntas entre substratos porosos 
e não porosos, incluindo cimento, tijolo, alumínio 
(lacado, anodizado, pintado, ...), PVC, vidro, cerâmica e a 
maioria dos plásticos que estão expostos a altas 
temperaturas. Mantém em geral boas propriedades em 
vedações de instalações de aquecimento, aquecedores a 
gás, fornos industriais e caldeiras, fornos para secagem 
de madeira, chaminés, etc. Vedação de aparelhos de 
ventilação, condutas de chaminés e condutas de 
canalização em aparelhos a gás ou em qualquer outro 
local onde seja necessário um selante que possa 
suportar altas temperaturas. 

Fácil aplicação.  

Excepcional capacidade de vedação.  

Não contém produtos com cheiro forte nem corrosivos. 

Mantém todas as propriedades de elasticidade e 
aderência. 

Boa resistência ao envelhecimento. 

Resistência aos agentes atmosféricos. 

 

As superfícies devem estar limpas, secas e sem 
pó e/ou gordura.  

Cortar a extremidade do cartucho com uma faca 
e enroscar a cânula, cortando de seguida a 
extremidade em bisel, com o diâmetro 
pretendido.  

Com o auxílio de uma pistola standard aplicar o 
produto exercendo uma pressão ligeira e 
constante, de forma a preencher 
convenientemente o espaço a vedar ou isolar.  

Uma vez aplicado, o vedante pode ser alisado 

com uma espátula. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

Pistola Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Código 
Designação Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH21010001 SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO 300 0,364 25 - 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança.  

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Produto ligeiramente irritante para a pele e 
sistema respiratório.  

Em caso de contacto com os olhos, lavar 
abundantemente com água e procurar ajuda 
médica.  

Não ingerir. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Proteger da luz directa do sol.  

Consultar prazo de validade no cartucho. 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH21010001   
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA CHEMITOOL  

 

DADOS TÉCNICOS:  

Cor: Preto 

Consistência: Pasta tixotrópica 

Densidade: 1,23 g/cm³ 

Temperatura de aplicação: +5ºC a +40ºC 

Tempo de formação de película: 7 - 12 min. 

Após reticulação 

Temperatura de serviço: 40ºC até +200ºC 

Propriedades mecânicas (medidas sobre lâmina com espessura de 2 mm) 

Dureza Shore A: (DIN 53505) 25 

Módulo 100% : (DIN 53504) 0,33 Mpa 

Resistência à ruptura: (DIN 53504) 0,78 MPa 

Alongamento à ruptura: (DIN 53504) > 320 % 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

O silicone neutro alta temperatura CHEMITOOL é um selante de silicone monocomponente de 
reticulação neutra que em contacto com a humidade atmosférica se converte em borracha flexível. 
Não contém produtos com cheiro forte nem corrosivos. 
O silicone neutro alta temperatura CHEMITOOL mantém todas as propriedades de elasticidade e 
aderência, sem problemas de envelhecimento, sendo resistente aos agentes atmosféricos. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Ideal para suportar altas temperaturas; 

 Grande resistência aos raios UV, às mudanças de temperatura e ao envelhecimento; 

 Baixo odor, não corrói os suportes. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Recomendado para selagem de juntas que possam estar em contacto com dissolventes convencionais 
ou a temperaturas de 200ºC e picos de 250ºC, mantendo em geral boas propriedades em instalações 
de água quente ou de aquecimento, etc., condutores de ar quente ou vapor de água, instalações 
eléctricas, juntas de fornos e em locais onde seja necessário um selante que possa suportar altas 
temperaturas. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

Os suportes sobre os quais se vai aplicar o silicone neutro alta temperatura CHEMITOOL devem estar 
limpos e secos, evitando a existência de pó ou gordura que possam provocar uma adesão deficiente. A 
limpeza dos suportes deve-se realizar com produtos adequados a cada tipo e segundo as 
recomendações indicadas pelos fabricantes dos respectivos suportes. Para outros suportes aconselha- 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH21010001 
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: 01 
 

 

 

se a realização de ensaios prévios como no caso de ser necessário a utilização de impressão. As juntas 
realizadas com o silicone neutro alta temperatura CHEMITOOL não se devem pintar. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM:  

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos. 
Embora não se trate de um produto perigoso deve-se evitar o contacto com os olhos e pele. Em caso 
de contacto, lavar com água e sabão. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informações 
consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Massa Refratária 1200ºC 

 

      DESCRIÇÃO 

         

 

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

        

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Massa Refratária 1200ºC CHEMITOOL. 

Selagem e reparação de fissuras e juntas sem 
movimento em fornos, estufas, caldeiras, churrascos e 
juntas em contacto com o fogo directo. Vedação e 
colocação de tijolos refractários, painéis anti-fogo, 
chaminés, tubos de escape. Boa adesão em materiais de 
construção, metais, vidro, etc. 

Resiste a temperaturas extremas até 1200°C. 

Resiste ao fogo directo. 

Excelente aderência à maioria dos substratos de 

construção. 

Grande capacidade de enchimento. 

Não liberta fumos. 

Pintável e Lixável. 

As superfícies devem estar fixas, secas e livre de 
poeira e quaisquer contaminações que possam 
afectar a adesão. Aplicar o produto e, em caso 
de necessidade, alisar com uma espátula antes 
da secagem superficial da massa refratária. 
Deixar secar por um período mínimo de 2-3 dias 
antes de aumentar a temperatura lentamente e 
gradualmente para evitar a formação de bolhas. 
Lavar as ferramentas de trabalho com água 
antes que o produto seque. 

Pedro Alves
dresenson



 
 

 GLMKT12/14 
     144 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

ACESSÓRIOS 
 

Pistola Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Código 
Designação Cartucho 

(ml) 

Peso 
unidade 

(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH13010001 MASSA REFRATÁRIA 1200ºC PRETO 300 0,600 25 5608907432594 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança.  

Pistola de aplicação. 

Manter fora do alcance das crianças.  

Produto irritante para a pele e sistema 
respiratório.  

Em caso de contacto com os olhos, lavar 
abundantemente com água e procurar ajuda 
médica.  

Não ingerir. 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 25ºC).  

Consultar prazo de validade no cartucho. 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH13010001  
EDIÇÃO: DEZEMBRO 2014 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
MASSA REFRATÁRIA CHEMITOOL  

 

DADOS TÉCNICOS:  

Consistência: Pasta tixotrópica 

Cor: Preto 

Densidade: 1,90 g/ml 

Resistência térmica: Até 1200ºC 

Teor de sólidos: Aprox. 80%  

pH: 10 – 11.5 

Estes valores podem variar em função de factores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura 
é mais elevado quanto mais baixas forem a temperatura e a humidade e quanto maior for a espessura do produto. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A massa refratária CHEMITOOL é um selante inorgânico de base aquosa que uma vez seco forma uma 
junta resistente e sem fissuras, com uma elevada resistência à temperatura.  
A massa refratária CHEMITOOL foi desenvolvida para juntas sujeitas a poucas vibrações e para 
temperaturas elevadas (até 1200ºC). 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Resiste a temperaturas extremas até 1200°C. 

 Resiste ao fogo directo. 

 Excelente aderência à maioria dos substratos de construção. 

 Grande capacidade de enchimento. 

 Não liberta fumos. 

 Pintável e lixável. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

Selagem e reparação de fissuras e juntas sem movimento em fornos, estufas, caldeiras, churrascos e 
juntas em contacto com o fogo directo. Vedação e colocação de tijolos refractários, painéis anti-fogo, 
chaminés, tubos de escape. Boa adesão em materiais de construção, metais, vidro, etc. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

As superfícies devem estar fixas, secas e livre de poeira e quaisquer contaminações que possam afectar 

a adesão. Aplicar o produto e, em caso de necessidade, alisar com uma espátula antes da secagem 

superficial da massa refratária. Deixar secar por um período mínimo de 2-3 dias antes de aumentar a 

temperatura lentamente e gradualmente para evitar a formação de bolhas. Lavar as ferramentas de 

trabalho com água antes que o produto seque. 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 

 Não permitir que a junta uma vez seca permaneça em contacto com água parada. 

 Depois de um determinado tempo de armazenamento, pode produzir uma pequena decantação no 

interior do recipiente. Se tal acontecer, elimine o líquido separado e aplique normalmente o  
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VERSÃO: 01 
 

 

 

produto.  

 Não aplicar o adesivo a uma temperatura inferior de +5°C. 

 Teste a compatibilidade com os materiais antes da sua utilização. 

 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM:  

O produto está disponível em cartuchos de 300 ml embalados em caixas de 25 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado em locais frescos e secos 
(+5ºC a 25ºC). 
Manter fora do alcance das crianças. Produto irritante para a pele e sistema respiratório. Em caso de 

contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e procurar ajuda médica. Não ingerir. Para 

mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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Espuma Poliuretano Corta-Fogo B1 

 

      DESCRIÇÃO 

  

                                    

        CAMPOS DE APLICAÇÃO  

 

 

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espuma poliuretano corta-fogo classe B1 CHEMITOOL. 

 

Espuma de poliuretano resistente ao fogo adequada 
para a instalação de portas corta-fogo e janelas, 
enchimento e isolamento de juntas, enchimento de 
espaços ocos e falhas em construções e divisões de 
protecção contra incêndios. Aplicação de acordo com o 
protocolo de teste.  
 

Fácil aplicação. 

Resistente ao fogo até 180 minutos, de acordo com a 

norma EN 1366-4. 

Classificação de resistência ao fogo B1. 

Baixa expansão. 

As superfícies a aplicar devem estar limpas, livres 
de poeiras e gorduras. Antes da aplicação, 
humedecer as superfícies com água. Agite a lata 
pelo menos 20 vezes antes de usar. 

Aplicação manual: Mantenha a lata de espuma 
de poliuretano na posição vertical e enrosque o 
aplicador de plástico à válvula da lata. De 
seguida, rode o aplicador de plástico para baixo 
e pressione o gatilho do aplicador. A saída de 
espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 

Aplicação pistola: Monte a lata de espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A 
saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho 
da pistola.  

 

M
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u
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ATÉ       

180 min. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADE       PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 
 

 

 

 

 

ACESSÓRIOS 

   

Pistola Metal Pistola Metal Teflon 
Spray Limpeza Espuma PU 

500ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Cartucho 

(ml) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH06010004 ESPUMA POLIURETANO B1 MANUAL 750 12 - 

CH06010003 ESPUMA POLIURETANO B1 PISTOLA 750 12 - 
 

12 meses após data de produção. Protecção e Segurança. 

CH10000003 – Pistola de metal. 

CH10000013 – Pistola de metal teflonada. 

GP081063 - Spray de Limpeza de Espuma PU. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). 

Perigoso se inalado. Pode irritar os olhos, a pele 

e o sistema respiratório. A inalação de gás pode 

causar alergia. Em caso de contacto com os 

olhos lavar com água abundante e solicitar ajuda 

médica. Não fume durante o trabalho. Durante a 

sua aplicação certifique-se de que existe uma 

boa ventilação e utilize protecção adequada. 

Para mais informações consulte a Ficha de Dados 

de Segurança 

Conservar em local fresco e seco (+5ºC a 30ºC).  

Proteger da luz directa do sol. 

Consultar prazo de validade no cartucho. 

 



CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06000004 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO B1 MANUAL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classe de reacção ao fogo: (EN 1366-4) EI 20 – EI 180 

Tempo de formação de película: 12 – 16 min.  

Tempo de corte: 30 – 40 min. 

Tempo de cura na junta a +23ºC: Máx. 18h. 

Tempo de cura na junta a +5ºC: Máx. 24h. 

Densidade: 25 – 30 kg/m³ 

Contracção de volume: Nenhuma 

Expansão de volume: 2 – 2,5 vezes 

Ponto de inflamação depois de curada: +400ºC 

Resistência à tensão: (BS 5241) 10 N/cm² 

Resistência à compressão a 10%: (DIN 53421) 4 N/cm² 

Condutividade termal: 0,03 W/m·K  

Resistência à temperatura depois de curada: 
longo prazo: -50° a +90°C  
curto prazo: -65° a +130°C  

Os valores especificados foram obtidos a +23ºC e a 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário.  
 

TESTE DE RESISTÊNCIA AO FOGO 
DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN 1366-4 

Profundidade da junta (mm) 
Largura da junta (mm) 

10 20 30 40 

100 EI 60 EI 30 EI 30 EI 20 

200 EI 180 EI 180 EI 180 EI 120 

 

TESTE DE RESISTÊNCIA AO FOGO: JUNTAS DE VEDAÇÃO LINEARES 
DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN 1366-4 (RELATÓRIO TESTE Nº TV-212/07) 

Profundidade da junta 
(mm) 

Largura da junta (mm) 
Material das juntas 

verticais 
Classe EI 

100 20 Betão/Aço 20 

140 20 Aço/Madeira 90 

140 20 Madeira/Madeira 90 

100 20 Madeira/Betão 60 

100 30 Betão/Aço 20 

140 30 Aço/Madeira 90 

140 30 Madeira/Madeira 90 

100 30 Madeira/Betão 60 
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CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS  

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06000004 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 

 

 

TESTE DE RESISTÊNCIA AO FOGO: SISTEMA DE VEDAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, SELADOS COM ESPUMA 
PU E ISOLADOS COM LÃ MINERAL, APLICADOS NUMA PAREDE DE BETÃO E NUM PAINEL SANDUÍCHE 
DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN 1366-3 (RELATÓRIO TESTE Nº TV-202/07 ESTÓNIA) 

Tipo de parede 
Espessura da 
parede (mm) 

Diâmetro do tubo 
de aço (mm) 

Tamanho do 
buraco na parece 

(mm) 
Classe EI 

Painel Sanduíche 120 15 35*35 90 

Painel Sanduíche 120 24 50*50 90 

Painel Sanduíche 120 110 150*150 90 

Painel Sanduíche 120 170 220*220 20 

Betão Celular 100 110 150*150 90 

Betão Celular 100 170 220*220 - 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A Espuma de Poliuretano B1 CHEMITOOL é um produto mono componente, resistente ao fogo, de cura 
rápida, que cura em contacto com a humidade ambiental. Após aplicação, a Espuma de Poliuretano B1 
CHEMITOOL torna-se num excelente isolante térmico e acústico, com fortes propriedades adesivas. É 
resistente ao fogo conforme a classe B1 da norma EN 1366-4. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Resistente ao fogo – Classe B1; 

 Mono componente, não necessita de mistura prévia; 

 Baixa expansão 
 

INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A espuma é recomendada para a instalação de portas corta-fogo, enchimento e isolamento de juntas, 
enchimento de buracos e falhas, isolamento térmico e para todas as aplicações com resistência ao 
fogo. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

Durante a aplicação, a temperatura ambiente assim como da lata, deve estar compreendida entre os 
5°C e os 30°C. A temperatura ideal de aplicação é de +20°C.  
Antes de aplicar a Espuma Poliuretano B1 CHEMITOOL as superfícies devem estar limpas e secas, 
evitando a existência de pó, partículas soltas e gordura que possam provocar uma adesão deficiente. 
Para garantir os melhores resultados, os substratos devem ser humedecidos antes da aplicação uma 
vez que a espuma irá expandir devido à humidade.  
Mantenha a lata de espuma de poliuretano na posição vertical e enrosque o aplicador de plástico à 
válvula da lata. Agite a lata pelo menos 20 vezes antes de usar. De seguida, rode o aplicador de plástico 
para baixo e pressione o gatilho do aplicador. A saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho do 
aplicador. 
Antes da aplicação, se a temperatura estiver demasiado baixa, a espuma pode ser aquecida numa sala 
quente ou em água quente, não ultrapassando os 30°C. 
A espuma poliuretano não curada pode ser removida com acetona, após o processo de cura apenas 
pode ser removida mecanicamente. 
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 CHEMITOOL 
FICHA DE DADOS TÉCNICOS 

IDENTIFICAÇÃO Nº CH06000004 
EDIÇÃO: JANEIRO 2015 

VERSÃO: 01 
 

 

 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Adere bem à maioria dos materiais de construção com excepção das superfícies de Teflon®, polietileno 
e de silicone. A espuma curada é sensível aos raios ultravioleta e à luz directa do sol. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml embaladas em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +30 ºC. Os aerossóis 
não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 50ºC nem exposta à luz directa do sol. 
Armazenar e transportar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Perigoso se inalado. Pode irritar os olhos, a pele e o 
sistema respiratório. A inalação de gás pode causar alergia. Em caso de contacto com os olhos lavar 
com água abundante e solicitar ajuda médica. Não fume durante o trabalho. Durante a sua aplicação 
certifique-se de que existe uma boa ventilação e utilize protecção adequada. Manter fora do alcance 
das crianças. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
ESPUMA POLIURETANO B1 PISTOLÁVEL CHEMITOOL 

 

DADOS TÉCNICOS:  

Classificação da resistência ao fogo: (EN 1366-4) EI 20 – EI 180 

Classe de reacção ao fogo: (DIN 4102-1) B1 

Tempo de formação de película: 12 – 16 min.  

Tempo de corte: 30 – 40 min. 

Tempo de cura na junta a +23ºC: Máx. 18h. 

Tempo de cura na junta a +5ºC: Máx. 24h. 

Densidade: 25 – 30 kg/m³ 

Contracção de volume: Nenhuma 

Expansão de volume: > 30% 

Ponto de inflamação depois de curada: +400ºC 

Resistência à tensão: (BS 5241) 8 N/cm² 

Resistência à compressão a 10%: (DIN 53421) 2,5 N/cm² 

Condutividade termal: 0,034 W/m·K  

Índice de diminuição sonora Rst,w: 60 dB 

Resistência à temperatura depois de curada: 
longo prazo: -50° a +90°C  
curto prazo: -65° a +130°C  

Os valores especificados foram obtidos a +23ºC e a 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário.  
 

TESTE DE RESISTÊNCIA AO FOGO 
DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA EN 1366-4 

Profundidade da 
junta (mm) 

100 100 100 100 200 200 200 200 

Largura da junta 
(mm) 

40 30 20 10 40 30 20 10 

EL (min.) 45 45 60 60 120 120 150 180 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  

A Espuma de Poliuretano B1 CHEMITOOL é um produto mono componente, resistente ao fogo, de cura 
rápida, que cura em contacto com a humidade ambiental. Após aplicação, a Espuma de Poliuretano B1 
CHEMITOOL torna-se num excelente isolante térmico e acústico, com fortes propriedades adesivas. É 
resistente ao fogo conforme a classe B1 da norma EN 1366-4. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

 Resistente ao fogo – Classe B1; 

 Mono componente, não necessita de mistura prévia; 

 Baixa expansão 
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INSTRUÇÕES DE APLICACÃO:  

A espuma é recomendada para a instalação de portas corta-fogo, enchimento e isolamento de juntas, 
enchimento de buracos e falhas, isolamento térmico e para todas as aplicações com resistência ao 
fogo. 
 

 MODO DE EMPREGO:  

Durante a aplicação, a temperatura ambiente assim como da lata, deve estar compreendida entre os 
5°C e os 30°C. A temperatura ideal de aplicação é de +20°C.  
Antes de aplicar a Espuma Poliuretano B1 CHEMITOOL as superfícies devem estar limpas e secas, 
evitando a existência de pó, partículas soltas e gordura que possam provocar uma adesão deficiente. 
Para garantir os melhores resultados, os substratos devem ser humedecidos antes da aplicação uma 
vez que a espuma irá expandir devido à humidade.  
Aplicação com pistola de espuma: agite o recipiente pelo menos 20 vezes e monte a lata da espuma na 
pistola com a válvula apontada para baixo. A saída de espuma pode ser ajustada pelo gatilho da pistola. 
A baixas temperaturas a espuma deve ser aquecida em sala quente ou em água, não ultrapassando os 
30°C. 
A espuma poliuretano não curada pode ser removida com acetona, após o processo de cura apenas 
pode ser removida mecanicamente. 
 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

Adere bem à maioria dos materiais de construção com excepção das superfícies de Teflon®, polietileno 
e de silicone. A espuma curada é sensível aos raios ultravioleta e à luz directa do sol. 
 

QUANTIDADES DE EMBALAGEM: 

O produto está disponível em latas de 750 ml embaladas em caixas de 12 unidades. 
 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

Pode-se armazenar-se por um período mínimo de 12 meses se for conservado na embalagem original 
fechada, em lugares frescos e secos e a temperaturas compreendidas entre +5 e +30 ºC. Os aerossóis 
não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 50ºC nem exposta à luz directa do sol. 
Armazenar e transportar na posição vertical. 
Contém di-fenilmetano 4,4’ diisocianato (MDI). Perigoso se inalado. Pode irritar os olhos, a pele e o 
sistema respiratório. A inalação de gás pode causar alergia. Em caso de contacto com os olhos lavar 
com água abundante e solicitar ajuda médica. Não fume durante o trabalho. Durante a sua aplicação 
certifique-se de que existe uma boa ventilação e utilize protecção adequada. Manter fora do alcance 
das crianças. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nossas recomendações técnicas são fornecidas de boa-fé, baseadas em estudos laboratoriais e na nossa experiência pelo que 
se devem considerar apenas como uma indicação sem compromisso. A técnica de aplicação assim como a diversidade de 
substratos são utilizados fora do âmbito do nosso controlo sendo, portanto, da exclusiva responsabilidade do Cliente. Não 
obstante, se se considerar haver alguma responsabilidade da nossa parte esta limitar-se-á, para quaisquer danos e prejuízos, ao 
valor da mercadoria entregue por nós e utilizada pelo Cliente. Garantimos a qualidade dos nossos produtos em conformidade com 
as nossas condições gerais de venda e entrega. Em caso de dúvida contacte-nos através do e-mail chemitool@lusavouga.pt. 
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                                          PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSÓRIOS 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO 
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Pistola Silicone Profissional 

 

      DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola silicone profissional CHEMITOOL. 

Pistola profissional giratória para aplicação de silicone e 

massas de maior densidade, como por exemplo: colas, 

cola e veda, selante de acrílico, etc. Com doseador 

standard para várias durezas, especialmente para 

viscosidade média. Adequado para cartuchos até 310ml. 

Adequado para cartuchos de diversas dimensões. 

Pistola giratória para aplicações em esquinas. 

Espessura do material: 2,50mm. 

Haste redonda de 8mm zincada para evitar a corrosão. 

Ratio de força: 18:1. 

Casquilho metálico interior giratório em nylon para 
melhor rotação. 

Porca metálica e cano duplo soldado. 

Com gatilho bloqueador. 

 

Protecção e Segurança.  

Produtos químicos em cartucho (até 310ml). 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH10000006 PISTOLA SILICONE PROFISSIONAL 0,810 1 5601866276797 
 

Manter fora do alcance das crianças.  

Não inflamável. 

Conservar na embalagem até ponto de venda.  

Evitar locais húmidos.  

Lubrificar a haste redonda para um correcto 

funcionamento. 
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Pistola Silicone Bricolage  

 

      DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola bricolage CHEMITOOL para aplicação de silicone.  

Pistola com corpo em metal reforçado, ideal para 

trabalhos ligeiros de bricolage tanto em casa como no 

exterior.  

Pistola com corpo em metal reforçado. 

Alta resistência à utilização. 

 

Protecção e Segurança.  

Produtos químicos em cartucho (até 310ml). 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH10000005 PISTOLA SILICONE BRICOLAGE 0,410 1 5601866276780 
 

Manter fora do alcance das crianças.  

Não inflamável. 

Conservar na embalagem até ponto de venda.  

Evitar locais húmidos.  

Lubrificar a haste redonda para um correcto 

funcionamento. 
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Pistola Silicone  

 

      DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola profissional CHEMITOOL para aplicação de silicone. 

Pistola com corpo reforçado, totalmente giratório para 

melhor aplicação em esquinas.  

Pistola giratória para aplicações em esquinas. 

Com gatilho bloqueador. 

 

Protecção e Segurança.  

Produtos químicos em cartucho (até 310ml). 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH10000010 PISTOLA SILICONE 0,620 1 5608907437407 
 

Manter fora do alcance das crianças.  

Não inflamável. 

Conservar na embalagem até ponto de venda.  

Evitar locais húmidos.  

Lubrificar a haste redonda para um correcto 

funcionamento. 
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Pistola Tubular Alumínio Salsichão  

 

      DESCRIÇÃO 

          

  

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola tubular de alumínio CHEMITOOL para aplicação 

de salsichões.  

Aplicadores de silicone giratórios adequados para 

salsichões de 310ml, 400ml e 600ml. Tubo em alumínio 

com revestimento PTFE interior e de fácil limpeza. A 

pistola tubular proporciona uma aplicação fácil, limpa e 

precisa. 

Pistola giratória para aplicações em esquinas. 

Tubo em alumínio com revestimento PTFE interior. 

Haste redonda de 8mm zincada para evitar a corrosão. 

Ratio de força: 12:1. 

Porcas de nylon. 

Casquilho metálico interior giratório em latão. 

Com gatilho bloqueador. 

Protecção e Segurança.  

Produtos químicos em salsichão (até 600ml). 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH10000011 PISTOLA TUBULAR ALUMÍNIO SALSICHÃO 600ML 0,730 1 8432122015136 

CH10000012 PISTOLA TUBULAR ALUMÍNIO SALSICHÃO 310ML 0,560 1 5608907436660 
 

Manter fora do alcance das crianças.  

Não inflamável. 

Conservar na embalagem até ponto de venda.  

Evitar locais húmidos.  

Lubrificar braço de pressão para correcto 

funcionamento. 
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Pistola Espuma Poliuretano Teflonada 

 

    DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                    CAMPOS DE APLICAÇÃO          

                     

 

 

  

 

       

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso unidade 

(kg) 
Qtd. 
(un) 

EAN 

CH10000013 PISTOLA ESPUMA POLIURETANO METAL TEFLON 0,310 1 5608907436677 
 

Pistola profissional teflonada CHEMITOOL para aplicação de espuma 

poliuretano. 

Recomendado para aplicações de espuma poliuretano, 

controlando de forma perfeita e precisa a expansão da 

espuma. Corpo em metal, agulha interior e válvula 

revestida a teflon® para uma maior durabilidade. Punho 

ergonómico para um manuseamento fácil e sem esforço.  

Fácil aplicação. 

Agulha interior e válvula revestida a teflon® 

proporcionam uma maior resistência e durabilidade. 

Punho ergonómico para um manuseamento fácil e sem 

esforço. 

Maior rentabilização da espuma. 

Excelente controlo da expansão da espuma. 

Protecção e Segurança. 

Espuma poliuretano. 

GP081063 Spray limpeza de espuma. 
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Pistola Espuma Poliuretano Metal 

 

    DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                    CAMPOS DE APLICAÇÃO       

                        

 

 

  

 

       

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso unidade 

(kg) 
Qtd. 
(un) 

EAN 

CH10000003 PISTOLA ESPUMA POLIURETANO METAL 0,310 1 5601866276766 
 

Pistola profissional em metal CHEMITOOL para aplicação de espuma 

poliuretano. 

Recomendado para aplicações de espuma poliuretano, 

controlando de forma perfeita e precisa a expansão da 

espuma. O corpo em metal proporciona uma maior 

resistência e durabilidade, podendo ser utilizada em 

qualquer local. 

Fácil aplicação. 

Corpo em metal proporciona uma maior resistência e 

durabilidade. 

Maior rentabilização da espuma. 

Excelente controlo da expansão da espuma. 

Protecção e Segurança. 

Espuma poliuretano. 

GP081063 Spray limpeza de espuma. 
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Pistola Resina Química Profissional 

 

     DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola resina química profissional CHEMITOOL. 

A pistola para aplicação de cartuchos coaxial 

bicomponente é indicada para cartuchos de 380ml, 

400ml e 410ml. A pistola de resina química foi 

desenvolvida para aplicação de produtos de viscosidade 

alta de uma forma fácil, confortável e precisa. O 

mecanismo de avanço, em aço de alta resistência e a 

robustez do corpo permite atingir os requisitos mais 

exigentes e garantir uma vida duradoura. 

 

 

Adequado para cartuchos de diversas dimensões. 

Haste redonda com tratamento para evitar fissuras 
decorrentes com a utilização. 

Diâmetro: 8mm. 

Ratio de força: 12:1. 

Montagem profissional com parafusaria Allen. 

Com gatilho bloqueador. 

Anilha metálica reforçada. 

Com 3 hastes montadas por parafusaria. 

Porcas metálicas. 

 

Protecção e Segurança.  

Resina química (cartuchos até 410ml). 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão. 

Cânula misturadora. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Pernos. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH10000002 PISTOLA RESINA QUÍMICA PROFISSIONAL 1,120 1 5608907264034 
 

Manter fora do alcance das crianças.  

Não inflamável. 

Conservar na embalagem até ponto de venda.  

Evitar locais húmidos.  

Lubrificar a haste redonda para um correcto 

funcionamento. 
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Pistola Resina Química 

 

      DESCRIÇÃO 

          

 CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

  

       

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola para Resina Química 310ml CHEMITOOL. 

Pistola profissional giratória para aplicação de resina 

química e massas de maior densidade, como por 

exemplo: colas, cola e veda, selante de acrílico, silicone, 

etc. Com doseador standard para várias durezas, 

especialmente para viscosidade média-alta. Adequado 

para cartuchos até 310ml. 

Adequado para cartuchos de diversas dimensões. 

Pistola giratória para aplicações em esquinas. 

Espessura do material: 2,50mm. 

Haste redonda de 8mm zincada para evitar a corrosão. 

Ratio de força: 18:1. 

Casquilho metálico interior giratório em nylon para 
melhor rotação. 

Porca metálica e cano duplo soldado. 

Com gatilho bloqueador. 

 

Protecção e Segurança.  

Produtos químicos em cartucho (até 310ml). 

 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA    CONSERVAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) 

EAN 

CH10000007 PISTOLA RESINA QUÍMICA 0,810 1 5608907433331 
 

Manter fora do alcance das crianças.  

Não inflamável. 

Conservar na embalagem até ponto de venda.  

Evitar locais húmidos.  

Lubrificar a haste redonda para um correcto 

funcionamento. 
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Cânula Misturadora 

 

    DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                     

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                              

 

 

  

     

  

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso unidade 

(kg) 
Qtd. 
(un) 

EAN 

CH10000001 CÂNULA MISTURADORA 0,005 100 5608907324578 
 

Cânula misturadora CHEMITOOL. 

Cânula misturadora indicada para facilitar a extrusão do 

cartucho da resina química. Recomendado para todos os 

tipos de materiais (ocos, perfurados ou sólidos tal como 

pedra, cimento, etc.). 

O design especial com “bocas” incorporadas permite 

obter uma mistura homogénea dos dois componentes 

da resina química. 

Protecção e segurança. 

Resina química. 

Pistola para aplicação da resina química. 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Perno. 

 

Pedro Alves
dresenson
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Camisa Nylon 

 

   DESCRIÇÃO 

  

                                                                                                       

 CAMPOS DE APLICAÇÃO            

 

 

                   

 

  

       

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

Camisa de nylon CHEMITOOL. 

As camisas de nylon para resina química são a forma de 

fixação mais eficaz em materiais ocos. É recomendado 

seleccionar a medida da camisa de nylon segundo o 

diâmetro do elemento a fixar. Devido ao seu formato, a 

camisa de nylon distribui a resina na cavidade do 

material e forma uma união monolítica entre a resina do 

elemento a fixar e o material base. Recomendado para 

materiais ocos. 

Contém a expansão da resina química. 

Optimiza a quantidade do produto. 

 

Protecção e segurança. 

Resina química. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão. 

Cânula misturadora. 

Perno. 

 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

1- Fazer o diâmetro do furo e limpar convenientemente o orifício com a bomba de limpeza de furos ou com o escovilhão;  

2 - Introduzir a camisa de nylon no orifício; 

3 - Injectar a resina química dentro da camisa de nylon; 

4 - Introduzir o elemento a fixar com um movimento rotativo;  

5 – Esperar o tempo de secagem e aplicar o aperto definitivo de fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso Unidade  

(kg) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH10120026 CAMISA NYLON 12X26 0,0010 50 5601866276803 

CH10120050 CAMISA NYLON 12X50 0,0016 50 5601866276810 

CH10120060 CAMISA NYLON 12X60 0,0018 50 5601866276827 

CH10120080 CAMISA NYLON 12X80 0,0025 50 5608907341780 

CH10150085 CAMISA NYLON 15X85 0,0038 50 5608907341797 

CH10150130 CAMISA NYLON 15X130 0,0053 50 5601866276834 

CH10200085 CAMISA NYLON 20X85 0,0053 50 5601866276858 
 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 
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Camisa Metálica 

 

      DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                    

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                              

 

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camisa metálica CHEMITOOL. 

As camisas metálicas para resina química são a forma de 

fixação mais eficaz em materiais ocos. É recomendado 

seleccionar a medida da camisa metálica segundo o 

diâmetro do elemento a fixar. Devido ao seu formato, a 

camisa metálica distribui a resina na cavidade do 

material e forma uma união monolítica entre a resina do 

elemento a fixar e o material base. Recomendado para 

materiais ocos. 

Contém a expansão da resina química. 

Optimiza a quantidade do produto. 

 

Protecção e segurança. 

Resina química. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão. 

Cânula misturadora. 

Perno. 

 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

1- Fazer o diâmetro do furo e limpar convenientemente o orifício com a bomba de limpeza de furos ou com o escovilhão;  

2 - Introduzir a camisa metálica no orifício; 

3 - Injectar a resina química dentro da camisa metálica; 

4 - Introduzir o elemento a fixar com um movimento rotativo;  

5 – Esperar o tempo de secagem e aplicar o aperto definitivo de fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso unidade 

(kg) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH10121000  CAMISA METÁLICA 12x1000 0,061 10 5608907432655 

CH10161000  CAMISA METÁLICA 16x1000 0,078 5 5608907432662 

CH10221000 CAMISA METÁLICA 22x1000 0,108 5 5608907432679 
 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 

 

Pedro Alves
dresenson
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Camisa Metálica Roscada 

 

      DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                      

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                              

 

  

       

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camisa metálica roscada CHEMITOOL. 

As camisas metálicas roscadas CHEMITOOL para resina 

química são a forma de fixação mais eficaz em materiais 

maciços e ocos. Devido à sua rosca métrica interna é 

ideal para roscar pernos. É recomendado seleccionar a 

medida da camisa metálica roscada segundo o diâmetro 

do perno a fixar. Recomendado para materiais maciços e 

ocos. 

Com rosca métrica interna ideal para roscar pernos. 

Contém a expansão da resina química. 

Optimiza a quantidade do produto. 

 

Protecção e segurança. 

Resina química. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão. 

Cânula misturadora. 

Perno. 

 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

1- Fazer o diâmetro do furo e limpar convenientemente o orifício com a bomba de limpeza de furos ou com o escovilhão;  

2 - Introduzir a camisa roscada metálica no orifício; 

3 - Injectar a resina química dentro da camisa roscada metálica; 

4 - Introduzir o elemento a fixar com um movimento rotativo;  

5 – Esperar o tempo de secagem e aplicar o aperto definitivo de fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Código Designação 
Diâmetro 

(mm) 
Comprimento 

(mm) 
Qtd. caixa 

(un) 

Peso 
unidade 

(kg) 
EAN 

CH101120080  CAMISA METÁLICA ROSCADA M8 12 80 12 0,048 5608907432471 

CH101140080 CAMISA METÁLICA ROSCADA M10 14 80 12 0,039 5608907432488 

CH101160080 CAMISA METÁLICA ROSCADA M12 16 80 12 0,030 5608907432495 
 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 
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Perno Resina Química 

 

    DESCRIÇÃO 

  
                                                               

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                

 

               

 

  

  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso 

unidade 
(kg) 

Qtd. caixa 
(un) EAN 

FM98080100 Perno M8x100 0,042 12 5608907160992 

FM98100130 Perno M10x130 0,076 12 5608907161005 

FM98120160 Perno M12x160 0,140 12 5608907161012 

FM98160190 Perno M16x190 0,340 12 5608907161029 

FM98200260 Perno M20x260 0,620 12 5608907161036 

FM98240300 Perno M24x300 0,965 12 5608907161043 

FM98300380 Perno M30x380 1,240 12 5608907161050 
 

Perno para resina química CHEMITOOL.  

 

Perno para resina química CHEMITOOL é a forma de 

fixação mais eficaz em materiais ocos e maciços. É 

recomendado seleccionar a medida do perno segundo o 

diâmetro do elemento a fixar. Recomendado para 

materiais maciços e ocos. 

Ideal para suspensões, montagens e adaptações. 

Indicado para uma grande diversidade de aplicações, 

assim como para superfícies metálicas. 

Resistente para cargas elevadas. 

Inclui porca + anilha. 

Resina química. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Bomba limpeza de furos. 

Escovilhão. 

Cânula misturadora. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Pedro Alves
dresenson
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Bomba Limpeza de Furos Manual 

 

    DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                    

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                 

              

 

 

  

       

 

 

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de limpeza de furos manual CHEMITOOL. 

Especialmente indicada para limpeza do furo durante a 

preparação dos aplicadores. Recomendado para 

materiais ocos ou perfurados, bem como para materiais 

sólidos como pedra, cimento, etc. 

Fácil aplicação. 

Um bom equilíbrio entre leveza e robustez. 

Protecção e Segurança. 

Resina química. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Perno. 

Cânula misturadora. 

Escovilhão. 

Pistola para aplicação de resina química. 
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

1- Fazer o diâmetro do furo e limpar convenientemente o orifício com a bomba de limpeza de furos ou com o escovilhão;  

2 - Introduzir a camisa metálica no orifício; 

3 - Injectar a resina química dentro da camisa metálica; 

4 - Introduzir o elemento a fixar com um movimento rotativo;  

5 – Esperar o tempo de secagem e aplicar o aperto definitivo de fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso unidade 

(kg) 
Qtd. 
(un) 

EAN 

CH10000004 BOMBA LIMPEZA FUROS MANUAL 0.320 1 5601866276773 
 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 
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Escovilhão Aço 

 

   DESCRIÇÃO 

  

                                    

                                                                    

 CAMPOS DE APLICAÇÃO                              

 

 

  

      

CARACTERÍSTICAS   PRODUTOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escovilhão aço CHEMITOOL. 

Escovas de aço indicada para limpar as paredes com 

furos antes da injecção de resina química. Recomendado 

para todos os tipos de materiais (ocos, perfurados ou 

sólidos tal como pedra, cimento, etc.). 

O escovilhão em aço inoxidável é mais resistente à 

ferrugem e aos impactos sendo também mais 

duradouro. 

Possibilidade de escolha entre dois diâmetros 

diferentes, dependendo do buraco. 

 

Resina química. 

Pistola para aplicação de resina química. 

Camisas (nylon, metálica, roscada). 

Bomba limpeza de furos. 

Cânula. 

Perno. 

 

Pedro Alves
dresenson
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 

 

 

1- Fazer o diâmetro do furo e limpar convenientemente o orifício com a bomba de limpeza de furos ou com o escovilhão;  

2 - Introduzir a camisa metálica no orifício; 

3 - Injectar a resina química dentro da camisa metálica; 

4 - Introduzir o elemento a fixar com um movimento rotativo;  

5 – Esperar o tempo de secagem e aplicar o aperto definitivo de fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Designação 
Peso unidade 

(kg) 
Qtd. caixa 

(un) 
EAN 

CH10000008 ESCOVILHÃO AÇO 13x150 0,02 25 5608907434840 

CH10000009 ESCOVILHÃO AÇO 15x250 0,02  25 5608907434857 
 

1 

 

2 

 

3 
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