IMPERVEG® AGT 1315
Descrição
®

IMPERVEG AGT 1315 é uma resina a base de poliuretano vegetal (originado do óleo de mamona), bi-componente,
100% sólido (isento de solventes) não liberando vapores tóxicos, formulado pela mistura a frio de um pré-polímero
(componente A) e um poliol (componente B), resultando em polímeros com diferentes características, de excepcional
estabilidade físico-química, elasticidade, impermeabilidade.
Propriedades
®

IMPERVEG AGT 1315 apresenta excelente resistência à ação do intemperismo e águas contendo substâncias
agressivas como sais, ácidos e álcalis.
Os compósitos obtidos com esta resina apresentam as seguintes características:
- Alta durabilidade;
- Grande resistência aos raios ultravioleta;
- Estanqueidade a líquidos e gases;
- Excelente penetração nos poros da superfície, garantindo uma boa aderência;
- Não apresenta retração volumétrica após a cura.
Campos de Aplicação
Utilizado como adesivo e aglomerante para formação de compósitos com fibras vegetais, pó de serragem de madeiras,
inservíveis e outros.
®
IMPERVEG AGT 1315 é fornecido em dois componentes (A + B) que devem ser misturados na proporção de 1:1,5
(uma parte do componente A + uma parte e meia do componente B, em volume respectivamente). Após a mistura o
tempo de trabalho (pot life) gira em torno de 15 minutos, quando a resina entra no ponto de gel dificultando o manuseio
do material, gerando consequentemente perdas. É recomendada inicialmente a mistura de pequenas quantidades.
Características
- Consistência: fluída
- Cor após cura: âmbar;
o
- Resistência ao calor: apresenta perda de massa somente após 210 C
- Liberação de elementos tóxicos: isento
- Secagem ao Toque: 60 a 90 minutos dependendo da temperatura ambiente
- tempo mínimo de retirada do molde: 6 horas
- Tempo de cura e manuseio: 24 horas
Rendimento
Varia de 10 a 50 % em relação à massa do material a ser utilizado, dependendo das características e resistências
mecânicas que se queira dar ao compósito. Vale lembrar que as propriedades mecânicas da peça variam em função da
porcentagem a ser utilizada e da carga a ser exercida. Caberá ao interessado a definição da porcentagem e carga para
definir as características que pretenda dar ao seu compósito.
®

Acondicionamento e estocagem do IMPERVEG AGT 1315
O produto deve ser estocado dentro de sua embalagem original, evitar grandes oscilações de temperatura e conservar
as embalagens fechadas, Nestas condições, o produto pode ser conservado por 06 (seis) meses, sem alterações de
suas propriedades.
Embalagem - bombonas plásticas de 05, 10 e 20 quilos.
IMPORTANTE
As informações fornecidas nesta literatura objetivam apenas orientar os interessados. Não assumimos, entretanto,
qualquer responsabilidade pelo uso incorreto do produto ou dessas informações.
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