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Descrição 
Emulsão de um copolímero acrílico reticulavel que se apresenta em forma de liquido leitoso 
A emulsão primário CORKRESI caracteriza-se pela resistência à tração, flexibilidade de 
alongamento e pela fina pelicula criada 
 

CAMPOS DE USO 
 

Aderência   muito alta capacidade sobre todos os suportes da construção, melhorando a       
aderência dos suportes ao prepara-los para o revestimento de cortiça. 
 
Impermeável   após secar cria uma pelicula impermeável sobre o suporte onde foi aplicado 
 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

         Conteúdo de sólidos:                       50± 1% 
        Viscosidade Brookfield:                   100-500 mPas 
        Temperatura reticulação de filme:   0º 
        Acabamento:                                   Brilhante 
        PH:                                                  7,.5±0,5 
        Monómero residual:                        ˂0,2% 
        Coloide protetor:                             Tencioactivo   
 
 

MODO DE EMPREGO 
 

 Antes da aplicação, deve mexer bem o conteúdo do balde  
 Os suportes devem estar bem limpos de pó, gorduras ou outros contaminantes 
 Aplicar à trincha pistola ou rolo. 
 Temperatura ambiental de aplicação, entre 2ºC +40ºC  
 E possível obter maior impermeabilização aumentando a camada  
 Secagem ao tacto,       1 h., a 20ºC.  
 Secagem total,           24 horas 
 Rendimento:               5 a 7 m² / litro para criar uma boa capa impermeável   
                                   10 a 12 m² / litro para criar uma fina pelicula de aderência   
 Limpeza de ferramentas de aplicação só com agua. 
 Diluição:  Variável em função do efeito pretendido (impermeabilização / aderência)  
                                     30% a 70% de agua 
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PRECAUÇÕES GERAIS: 
 
Mantenha os recipientes bem fechados após o uso. Não jogue resíduos no esgoto. Você deve 
garantir a abundância de ar fresco ou o sistema de ventilação adequado antes da aplicação para 
garantir uma secagem ideal. O equipamento de proteção pessoal usual deve ser usado para 
evitar a inalação ou ingestão do produto ou o contato prolongado com a pele.  
 
 Estabilidade de armazenamento: 
 
 1 ano no recipiente original lacrado em áreas de armazenamento interno a uma temperatura 
entre 5ºC e 30ºC, longe do sol e temperaturas congelantes. 
 
 
NOTAS: 
 
A garantia de qualidade deste produto é baseada em nossas condições gerais de venda e 
entrega. Nossos conselhos técnicos, verbais ou por escrito, são fornecidos de acordo com nosso 
conhecimento e experiência atuais e devem ser levados em consideração como conselhos que 
não comprometem nossa responsabilidade ou isentam os usuários da necessidade de verificar se 
os produtos que fornecemos correspondem a a finalidade para a qual foram adquiridos, 
realizando seus próprios testes. A aplicação, o uso e a manutenção do produto não são 
realizados e, portanto, não podemos assumir responsabilidade por aplicativos ou resultados 
diferentes dos aqui descritos. Nossos conselhos gerais de segurança não o isentam da obrigação 
de determinar suas próprias medidas adaptadas às condições de suas próprias instalações. 
Reservamo-nos o direito de modificar os dados aqui contidos sem aviso prévio, de acordo com os 
avanços tecnológicos.  
 
 
 
 
CORKVAL  e  CORKRESI são produtos  VALPAR,LDA 
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