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F I C H A  T É C N I C A

ESPUMA 
EXPANSIVA

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Agite bem antes de usar.
2) Após rosquear o bico aplicador, utilizar a embalagem de 
cabeça para baixo para total aproveitamento.
3) Acionar o gatilho gradativamente até a saída do produto.
4) Deixar um espaço maior que a metade do volume total para 
expansão.
5) Após curado, corte o excesso com um estilete e pintar se 
necessário.
6) Para limpeza, usar acetona, thinner ou aguarrás.
7) Para melhor rendimento, pulverize água na superfície onde 
for aplicado.

  PRECAUÇÕES 

•Produto inflamável, armazenar na sombra e bem arejado. 
•Evitar contato com a pele, pois sua remoção é difícil.
•Não tolera a incidência de raios solares, sendo necessária 
uma proteção com algum selante acrílico ou tintas.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Isocianato, Polióis, Propano e Butano.

  DESCRIÇÃO 

Espuma monocomponente de poliuretano em spray auto-
expansiva sem CFC, que atinge expansão homogênea muito 
maior ao seu tamanho original após curado.

  APLICAÇÃO 

Indicado para vedação em dutos de ar condicionado, isolamento 
térmico em telhados ou folgas, reparos em câmaras de 
refrigeração, fixação de caixilhos e batentes, reparos em para-
choques, preenchimento em latarias e alvenaria. Adere com 
perfeição em metais, madeira, fórmica, vidro, policarbonato, fibra 
de vidro, fibro cimento, cerâmicas, louças, mármores, pedras e 
boa parte de plásticos. Muito usado na construção civil e setor 
automotivo. Após a cura, pode ser cortado com estilete e pintado.

  CARACTERÍSTICAS 

Cor: Amarelo claro.
Tempo para total expansão: 4h.
Rendimento 190g: 6,5 metros lineares.
Rendimento 350g: 14 metros lineares.
Rendimento 490g: 22 metros lineares.
Quanto maior umidade no local, maior a expansão.
Tempo de pega: 10 minutos.
Tempo de cura parcial: 30 minutos.
Tempo de cura total: 4 horas.
Resistência a temperatura: -40º a +96ºC.
Resistência a solventes: Boa.
Validade: Consumir em até 18 meses.
Isolamento: Térmico e acústico.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

BSP-300 Spray 300ml / 190g Amarelo claro 7896094501362 6 7896094501369

BSP-330 Spray 500ml / 330g Amarelo claro 7896094502413 6 7896094502410

BSG-470 Spray 500ml / 470g Amarelo claro 7896094502406 6 7896094502403

Spray 500ml / 330g
Spray 500ml / 470g


