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ACEEL
Acelerador do ASTERGUM PU 
COLA E VEDA

   COR
 

Incolor

VANTAGENS

Aceleração do tempo de secagem da membrana, 
especialmente no inverno, em tempo frio e a baixa 
humidade relativa, com a adição do ASTERGUM 
ACEEL o tempo aproximado de secagem a 15C° será 
de aprox. 4-6 horas.
Elimina a formação de ar no interior da membrana.
Incremento de tixotropía do produto.
Aumento das propriedades mecânicas da membrana 
do ASTERGUM PU COLA E VEDA .
Permite a aplicação da membrana ASTERGUM PU 
COLA E VEDA em capas grossas.

EMBALAGEM

Caixas de 6 unidades de 1 kg

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.

MODO DE APLICAÇÃO

4% é a quantidade necessária para uma ótima reação 
com uma uma mistura de 25 kg do ASTERGUM PU 
COLA E VEDA. Podemos diminuir a quantidade de 
ASTERGUM ACEEL mas nunca aumentar-la.
Previo ao uso agitar o ASTERGUM ACEEL.
Incorporar ASTERGUM ACEEL ao ASTERGUM PU 
COLA E VEDA e homogeneizar com um agitador 
eléctrico evitando a incorporação de ar. A continua-
ção aplicar o ASTERGUM ACEEL de forma habitual.
Normalmente, uma vez incorporado ASTERGUM 
ACEEL ao ASTERGUM PU COLA E VEDA não será 
necessário introduzir nenhum outro diluente. É 
importante utilizar o produto imediatamente depois 
da mistura.
Pot Life: 20 - 30 min. a 25C°.

CONSUMO

Misturar 4% de ASTERGUM ACEEL a 25 kg de 
ASTERGUM PU COLA E VEDA.

   ESTABILIDADE EM EMBALAGEM
 

12 meses em local seco de 5C° a 25C°.

   TRANSPORTE, PRECAUÇÕES E ARMAZENAMENTO
 
Consultar folha de segurança.

ASTERGUM ACEEL é um aditivo que confere ao ASTER-
GUM PU COLA E VEDA rapidez de tempo de secagem.

   USOS ADMITIDOS

Acelera o tempo de secagem do ASTERGUM PU 
COLA E VEDA.
Eliminação de borbulhas
Permite a aplicação do ASTERGUM PU COLA E 
VEDA em capa grossa.


