Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

ON BASE
Selador Acrílico de Base Aquosa
Propriedades:
ON BASE foi formulado para evitar o problema de não aderência de impermeabilizantes acrílicos em pisos tais como
pedras naturais (ardósia, miracema, mineira, etc) ou pisos com média e alta porosidade (concreto, cimento). Além de
servir de base para aplicação de impermeabilizantes acrílicos, ON BASE melhora a aparência final do piso, pois evita
problemas de tonalidades diferentes, típico da aplicação de resinas acrílicas base solvente, preservando a cor e
tonalidade do concreto aparente, blocos, tijolos, telhas, fibracimento, pedras, etc. Criando um filme incolor, impedindo a
absorção de água, fornecendo uma efetiva barreira contra a umidade.
ON BASE é formulado em base aquosa, o que permite aplicações mais fáceis sem as precauções de um produto em base
solvente.
ON BASE é somente um condicionador, e portanto, não deve ser utilizado como acabamento de pisos. ON BASE favorece
a aparência final, e melhora o rendimento da resina acrílica.
Instruções de uso:
- A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, gorduras, graxa ou qualquer tipo de
sujidade e sem umidade.
- No caso de aplicação de CONCRETE SEAL SPECIAL o tempo de espera de secagem da superficie após lavagem é de no
mínimo 72 hs.
- Aplicar o ON BASE puro. Em superfícies lisas pode ser aplicado com o auxílio de pano ou mop aplicador, em superfícies
rústicas a aplicação pode ser com rolo de lã de carneiro pêlo curto ou trinchas. Aplicar 02 camadas uniformes com 02 a
04 horas de secagem entre as camadas.
OBS: Não aplicar ON BASE em dias frios, úmidos ou chuvosos. Rendimento médio por camada 18 até 30 m2 por litro de
ON BASE, dependendo do processo de aplicação e da porosidade da superficie.
Dados Técnicos:
Aparência:
Cor:
Odor:
pH:
Peso específico:
Viscosidade:
Teor de ativos:

Líquido leitoso
Branco
característico
8,0 - 9,0
1,010 - 1,020 g/cm3
19,0 - 23,0 cts
26,5 - 28,5 %

Registro do
Ministério da Saúde:

Produto dispensado de registro na ANVISA/MSParecer técnico (CATES) 14/09/2001

Garantia:
Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os
produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.
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