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DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
OLIVÉ A-45 é um adesivo de espuma universal para vários trabalhos de
construção em ambientes fechados e exteriores.

O adesivo de espuma OLIVÉ A-45 possui excelentes propriedades de adesão e
isolamento térmico, baixa pressão de cura e baixa expansão.

Olivé A-45 adere bem à maioria dos materiais, tais como poliestireno, placas
de gesso, madeira, betão, pedra, metal e PVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:.

• Excelente adesão a uma ampla gama de substratos sem primário.

• Excelentes propriedades de colagem.

• Baixa pressão de cura e subsequente expansão.

• Absorção e distribuição uniforme de tensões.

• Fixação rápida e redução dos tempos de montagem.

• Reduz as pontes térmicas e acústicas.

• Uso interno e externo.

• Aplicação manual ou com pistola.

• Não corrosivo.

REGULAMENTAÇÕES PRINCIPAIS:

• Classe A+, segundo a legislação francesa, para emissões de VOC.

• Cumpre a LEED® IEQ- 4.1 (Qualidade Ambiental Interior) para adesivos e
vedantes.
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ADESIVO DE POLIURETANO
-Aplicação manual e pistola-

EMBALAGEM:
Aerossóis metálicos de 1000 ml com um 

conteúdo de 750 ml, em caixas de 
12 unidades. 

COR:
Cinzento.

ARMAZENAGEM:
As latas devem ser armazenadas e 
transportadas em posição vertical.
Armazenar em local fresco e seco a 
temperaturas entre +5°C e +30°C.

Não armazene acima de + 50ºC, nas 
proximidades de fontes de calor ou 

exposto à luz solar directa.
O tempo de armazenamento garantido 
na embalagem original, não aberta, é

12 meses. A data de validade pode ser 
vista na embalagem.

 Fixação de painéis isolantes em fachadas e
fundações.

 Fixação de placas de design de interiores.

 Fixação de peitoris.

• Colagem de blocos de construção.

• Reduz o impacto das pontes térmicas.

APLICAÇÕES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (valores típicos):

Tempo até estar seco ao toque: (TM 1014) 5 minutos

Estabilidade dimensional: (WGM103) < 1%

Pós expansão (8mm junta)* 1,2 mm

Densidade: (TM 1019) 22  Kg/m3

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

Resistência ao cisalhamento (8mm)*: >4,7 N/cm2

Força de adesão (8mm)*: 12  N/cm2

Força de adesão (8mm à temp. +5ºC)*: 10 N/cm2

Força de adesão (8mm à temp. -5ºC)*: 8 N/cm2

Resistência media ao corte em fábricas ** >260 N/cm2

Condutividade térmica: 0,034 W/(m x K)

Índice de redução acústica Rs,w 60 dB

Temperatura de aplicação:  (ambiente) -5ºC a +35ºC

Temperatura da lata: +5ºC a +30ºC

Resistência térmica da espuma curada: (interno) -50ºC a +90ºC 

Estes valores foram obtidos a +23°C e 50% de humidade relativa, a menos que especificado de outra forma. Temperaturas mais
baixas reduzem o rendimento e prolongam o tempo de cura.

Métodos de teste aprovados pela FEICA, projectados para fornecer resultados transparentes e reprodutíveis, garantindo que os
clientes tenham uma representação precisa do produto. Os métodos de teste FEICA OCF estão disponíveis em:
http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf.aspx. A FEICA é uma associação internacional que representa a indústria europeia de
adesivos e vedantes, incluindo fabricantes de espuma. Mais informações em: www.feica.eu.

* Testado de acordo com EOTA TR046 - Métodos de teste para adesivos de espuma para ETICS (ETAG 004.
** Testado com blocos de betão arejado em autoclave. Todos os elementos testados atravessaram o bloco.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

A. Condições de aplicação:

Temperatura de aplicação entre -5ºC e +35ºC, obtendo os melhores resultados a +20ºC. Temperatura recomendada da lata
durante a aplicação +5°C a +25°C, ideal +20°C. Em condições de baixas temperaturas, a espuma pode ser aquecida antes
de usar, numa sala aquecida ou em água quente.

Molhar previamente as superfícies a serem tratadas.

A temperatura do espaço ou da água não deve exceder +35°C.

B. Instruções de aplicação manual :

Agite a lata vigorosamente pelo menos 20 vezes. Mantenha a espuma na posição vertical. Coloque o aplicador na válvula do
cartucho, pressione levemente até que o aplicador esteja fixado. Para a aplicação, coloque o adaptador do cartucho voltado
para baixo e pressione o aplicador com os dedos.

C. Instruções de aplicação com pistola:

Proteja os olhos e use luvas e roupas de trabalho. Proteja áreas de trabalho com papel ou plástico.

Segure o spray na posição vertical. Prenda a pistola no fundo, segurando o punho da arma com uma mão e rode a lata com a
outra. Certifique-se de que a pistola não aponta para outras pessoas ao girá-la. O recipiente não deve ser ferrado na pistola
com a válvula embutida nem girando a pistola sobre o recipiente.

Depois de consertar a arma, agite vigorosamente a lata pelo menos 20 vezes. A saída de espuma pode ser regulada pelo
gatilho da pistola.

D. Instruções para colagem de painéis isolantes e placas interiores:

As superfícies devem estar livres de gelo, poeira, óleo, partículas soltas e graxa. Recomenda-se humedecer os suportes à
medida que a espuma se expande. Uma superfície molhada assegura melhores resultados. (Se não houver humidade
disponível, a espuma vai cair sobre si mesma enquanto cura).

Aplique o adesivo de espuma nas placas uniformemente, paralelamente aos lados da placa (3-4 cm da borda) e uma tira no
meio, paralela ao lado mais longo (até 25 cm entre as tiras). Depois de aplicar o adesivo de espuma na placa, espere 2-3
minutos e, em seguida, pressione a placa na direcção da parede. As placas instaladas podem ser ajustadas durante um
período de 5 minutos. Para 750 ml, o desempenho para a fixação de painéis isolantes é de 10 m2.

O adesivo de espuma tem resistência suficiente para consertar painéis isolantes. Siga sempre as instruções do projecto, os
regulamentos de construção e outras directrizes relevantes sobre a fixação mecânica de materiais. O uso de fixações
mecânicas é sempre aconselhável.

A espuma curada pode ser pintada com tintas à base de água.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

C. Instruções para colagem de painéis isolantes e placas interiores:

Aplique o adesivo de espuma nas placas uniformemente, paralelo aos lados da placa (3-4 cm da borda) e uma tira no meio,
paralela ao lado mais longo (até 25 cm entre as tiras adesivas).

Depois de aplicar o adesivo de espuma, aguarde 2-3 minutos e depois pressione o painel em direção à parede. O nível das
placas instaladas pode ser ajustado em até 5 minutos.

O adesivo de espuma tem força suficiente para fixar os painéis de isolamento. Siga sempre o design do edifício, os padrões
de construção, os padrões ou outras diretrizes relevantes, sobre a fixação mecânica adicional ao cobrir os painéis de
isolamento com materiais de revestimento. O uso de âncoras de suporte é sempre recomendado.

Em geral, o uso deste produto em superfícies betuminosas não é recomendado.

O teste de adesão é recomendado antes de usar

D. Instruções para colagem de divisórias interiores :

Olivé A-45 pode ser utilizado para divisórias interiores. Consulte um agente de vendas, distribuidor ou arquiteto sobre
compatibilidade com vários materiais e outros problemas técnicos.

A primeira fila de blocos deve estar bem nivelada com argamassa.

O substrato deve ser umedecido à medida que a espuma cicatriza. Uma superfície molhada garante melhores resultados.

Olivé A-45 irá formar uma fina camada de adesivo. Pressione as superfícies imediatamente após o adesivo ter se espalhado.
O adesivo deve ser aplicado vertical e horizontalmente às superfícies.

E. Limpeza:

A espuma fresca pode ser limpa de ferramentas e superfícies com OLIVÉ R-47 CLEANER. A espuma curada só pode ser
removida mecanicamente.
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Observações:
Não é adequado para aplicações de proteção contra incêndio.

Em geral, não é recomendado em superfícies betuminosas. Em alguns casos, como em fixações de painéis isolantes com
superfícies tratadas com betume, o produto possui adesão suficiente. Recomenda-se um teste antes do uso.

O produto não substitui as fixações mecânicas.

A espuma não adere a Teflon, polietileno e silicones.

A espuma curada é sensível aos raios UV e à luz solar direta (descoloração).

As latas devem ser sempre armazenadas em posição vertical.
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Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com
base nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é
adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a
realização de testes anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.

A Olivé Química garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por nós e
usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com nossas Condições
Gerais de Vendas e Fornecimento.
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Segurança:
Recipiente pressurizado. Proteger da luz solar e não expor a temperaturas acima de 50°C. Não perfure ou queime, mesmo
após o uso.

O produto contém propulsores inflamáveis. Proteja contra sobreaquecimento e mantenha afastado de fontes de ignição. Não
fumar durante o trabalho.

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele. Verifique se há ventilação suficiente durante a aplicação.
Use óculos e luvas de segurança. Mantenha fora do alcance de crianças.

A espuma curada pode ser manuseada sem nenhum perigo para a saúde.

A informação de segurança detalhada está disponível na folha de dados de segurança (FDS).
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