Ficha Técnica

Prembond Mastic
Mastique a Base Petrolato

Descrição

Prembond Mastic é um mastique moldável aplicado a frio, contendo grãos de polímeros e
aditivos para controle de alastramento. Possui baixa densidade proporcionando preenchimento
de grandes volumes sem adicionar peso ao equipamento.

Usos

O mastique é usado para fornecer nivelamento para superfícies irregulares como flanges,
juntas e válvulas. É aplicado antes da utilização da fita e geralmente usado em conjunto com
os primers.

Características

Aplicação

— Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
— Não endurece em climas frios;
— Adere em metais, PVC, polietileno e concreto;
— Não contém solventes;
— Fácil aplicação em temperaturas baixas e tropicais;
— Excelentes propriedades de selagem e modelagem;

Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão
St2 ou St3. Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado. Aplicar
uma película fina e uniforme do primer apropriado para o tipo de superfície. Moldar o mastique em
torno do acessório de forma a nivelar as superfícies irregulares, para que ocorra uma perfeita
aplicação da fita anticorrosiva.

Prembond Mastic
PROPRIEDADES

RESULTADOS

Teor de sólidos

100%

Peso específico

0,605 g/cm³

Ponto de fulgor

185°C

Temperatura máxima de serviço

60°C

Embalagem

Caixa contendo 6 blocos de 1,75 kg

Demissões do bloco

38mm x 177mm x 356mm

QUANTIDADE ESTIMADA
Diâmetro da Tubulação
Pol.

Junta com Flange
Kg

Válvula com Flanges e acoplamento
Kg

4

1,47

4.42

6

1,93

5,78

8

2,49

7,48

10

3,18

9,53

12

3,86

11,57

14

4,31

12,93

16

4,76

14,29

18

5,44

16,33

20

5,9

17,69

24

7,26

21,77

30

8,62

25,86

REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br
As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento
teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por
rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes
das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções
de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.

