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PU ANTI MANCHAS 2K 
Emulsão aquosa de poliuretano 
alifático – bi componente – para 
hidrofugação e proteção anti manchas 
(café, vinho, gorduras, refrigerantes) 
em pavimento e paredes de pedras, 
mosaicos, micro cimentos, betão, 
resinas epóxis e pinturas em bom 
estado.

MISTURA:
Agitar o componente A com agitador mecânico e 
velocidade baixa (300 rpm). A continuação introdu-
zir o segundo componente e continuar a agitar 
durante alguns minutos.

APLICAÇÃO:
Aplicar com rolo ou airless. Não aplicar produto em 
excesso, pois sendo um produto com uma secagem 
relativamente rápida, poderá notar-se as marcas de 
rolo ou marcas de sobreposição do mesmo. Verificar 
que a primeira demão esteja totalmente seca antes 
de aplicar a camada seguinte.

   CONSUMO

Consumo mínimo de 150 gr/m² em uma ou duas 
demãos.

   LIMPEZA

A limpeza das ferramentas deverá ser efetuada com 
água.

ASTERGUM PU ANTI MANCHAS 2K é um revestimento 
de poliuretano alifático à base de água, de dois compo-
nentes.  O produto é especialmente adequado como um 
selante protetor anti manchas por derrame de chá, café, 
vinhos, óleos, etc., em pedras naturais, azulejos, micro 
cimentos, betão, telhas, não alterando a sua cor.

ASTERGUM PU ANTI MANCHAS 2K tem excelente 
comportamento aos raios UV, extraordinária resistência 
química e á abrasão, confere aos materiais uma 
excelente hidrofugação, evitando o aparecimento de 
musgos e verdetes.

   VANTAGENS

Aquoso.
Fácil de aplicação.
Secagem rápida.
Excelente resistência UV.
Fácil pigmentação com pigmentos aquosos 
concentrados.
Prolongado pot life.
Excelente aderência entre capas.

   METODO DE APLICAÇÃO

Se possível limpar o substrato através de meios mecânic-
os. Remover óleos, gorduras ou outros contaminantes.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de 
laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem 
apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao 
produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso 
departamenteo técnico.
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   USO RECOMENDADO

Selante protetor Anti Manchas.
Pedra, Cerâmico, Lajetas.
Pavimentos poliuretanos e Epoxy.
Pintura Industriais.
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As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de 
laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem 
apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao 
produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso 
departamenteo técnico.

Conteúdos sólidos (em água) % 

Viscosidade (Brookfield) cP

Densidade gr/cm³

Temperatura de serviço °C

DADOS TÉCNICOS 

-

ASTM D2196-86, a 25 °C

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 a 20 °C

-

50-60

2000-4000

1

> 5

UNIDADES MÉTODO ESPECIFICAÇÕESPROPRIEDADES

QUV Teste de resistência á intempérie
(4hr UV, @ 60 oC (UVB-Lamps) & 4hr 
COND @ 50oC)

- ASTM G53 Passou (2.000 horas)


