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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:   

Nome do produto:    ORBI-CALHAS

Código interno:          2454 

Principais usos recomendados para o produto:  Cola, fixa e veda calhas, rufos e chapas galvanizadas.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

     ORBI CALHAS é um selante especial composto de borracha sintética, resina e polímero dispersos em
solvente, desenvolvido para vedar, aderir e fixar peças, partes e chapas galvanizadas, substituindo o uso de
solda convencional, pela soldagem química. Após processo total de cura forma um material polimérico de
alta resistência às intempéries, abrasão e fungos. Isento do uso de solventes tóxicos e perigosos como toluol
e xilol, menos agressivo ao ser humano e ao meio ambiente.  De fácil aplicabilidade, ação tixotrópica não
escorre, flexível e elástico, após processo total de cura. 
Não pode ser usado  como selante estrutural.
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

             Recomendado para vedação e fixação de calhas, rufos, dutos e partes e peças galvanizadas. Também
é indicado para telhas e pingadeiras galvanizadas e suas emendas, madeira, metal, fibrocimento, bem como
em juntas de condutores de ar condicionado e sistemas de ventilação.
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO

            Limpar as superfícies, removendo óleo, ferrugem, graxa e outras sujidades, lixar se necessário. Seque
bem as superfícies. Aplicar o  produto em forma de cordão. Cortar a ponta do bico aplicador no tamanho
desejado.  Aplicar  o  produto  com  auxílio  de  uma  pistola  aplicadora. Pode-se  alisar  com  espátula  ou
ferramenta  similar  umedecida.  A  velocidade  de  cura  sofre  interferências  do  meio  ambiente,  em
temperaturas mais baixas, maior o tempo de cura e formação de película.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO

Polímero, Resina, borracha sintética, solvente e aditivo.
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_____________________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES

 PRODUTO  INFLAMÁVEL. Não  use  ou  guarde  próximo  ao  calor  ou  do  fogo.  Não  perfure  a
embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador.  Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por
alguns minutos. Não reutilizar a embalgem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o
produto  procure  atendimento  hospitalar  imediatamente,  levando  consigo  o  rótulo  ou  a  FISPQ  deste
produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para maiores
informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato:
laboratório@orbiquimica.com.br
_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Aspecto e cor Pasta tixotrópica cinza alumínio

Odor Característico de solvente

Densidade (g /cm3) 0,92 – 0,98

Tempo de formação película  (minutos) 2 - 8

Viscosidade  (CPS @ 25°C) 120.000 – 150.000

Tempo de cura total  (mm/24 horas) 2 - 4

Alongamento   (%) > 450

Teor de sólidos  (%) 40 - 55

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
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_____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
2454 CINZA 285G 12 UN. 12 MESES 7898314111108

 

Nota:  As  informações  contidas  neste  boletim  técnico  refletem  os  dados  experimentais  obtidos  em
laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para
uma completa indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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