
LINHA ORO ELASTOMÉRICA

COD 7901

Longitudinal:

Transversal:

Longitudinal:
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Larguras:
Qtd. Rolos:

Alongamento à 

ruptura
%

12,50 ± 10%

12,50 ± 10%

Espessura mm 0,50

Resistência à 

tração
kgf/5cm

38,25

38,25

± 5%

nr. de fios/5cm
9,00

Unid. Nominal
g/m² 100,00

± 0,05

± 0,05

Apresentação
ml 50 e 100

IBRATELA

Descrição do Produto:

Tela de poliéster para fissuras superficiais. Alta resistência mecânica,

excelente estabilidade dimensional e resistente aos álcalis agressivos

presentes em rebocos e argamassas.

Indicação de Uso:

Diluição:

Uso interno e externo.

Pronto para uso.

Dados Técnicos:

Parâmetros Tolerância
Gramatura ± 10%

-

± 0,05

9,00

m 0,30/1,00

Observações:

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma

margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada.

Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático,

antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada

e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância

por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes

de começar o serviço.

± 0,05

-

Rendimento:
Verificar com DETEC, devido às circunstâncias da obra ou indicação do

tratamento.

Modo de aplicação:

Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma

desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixar o IBRATELA em toda

parede, aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície até

atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar texturas da linha ORO

ou Permalit.

Densidade



LINHA ORO ELASTOMÉRICA

COD 7901

Requisitos Normativos:

Preparo da superfície 

(ABNT NBR 13.245)

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,

sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As

partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas.

Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser

removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após

aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas,

produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar

PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso.  

Data da última revisão: Outubro/2020.

Recomendações:

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e

fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não

em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A

embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o

ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o

material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança.

Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto

Químico – FISPQ.

Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência

Toxicológica:

08000-148110 ou 3069-8571.

Dados do produto:

Composição: Tela de poliéster revestida com PVC.

Validade e 

armazenamento:

Indeterminada, quando não estão expostas ao calor, umidade, em

contato direto com o solo e não violadas.

Limites de aplicação:
Evite aplicar em dias chuvosos, aplicar sobre substrato seco . Evitar

aplicação sobre base pouco firme.

Embalagem:
Rolos com de largura 100cm, ambos com comprimento de 50 metros

lineares.


