
GEL COAT ISOFTÁLICO FICHA TÉCNICA

Gel coat de resina de poliéster insaturado, tipo isoftálica, semirígida, de alta reatividade.

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

• Reatividade alta
• Médio pico Exotérmico
• Média Viscosidade
• Pré Acelerado

APLICAÇÕES
 

• Produto recomendado para produtos que necessitem de ter resistência química e à hidrólise.
• Gel Coat certificado para a aplicação em produtos que estejam em contacto com alimentos.
• O seu campo de aplicação é amplo, podendo-se usar na indústria náutica, depósitos, piscinas, silos,

todo o tipo de laminados, etc...

ESPECIFICAÇÕES

• Aspeto: Turvo
• Viscosidade Dinâmica a 20.º C mPas 1150 – 1320
• Índice de Acido, mg KOH/g 25 Max
• Tempo de Gel 8 – 15 min
• Temperatura Máxima 160 – 185 ºC

CARACTERISTICAS MECÁNICAS DO PRODUTO POLIMERIZADO

• HDT 110 – 120 ºC
• Resistência à Tração 600 – 800 kg/cm2

• Resistência à Flexão 1000 – 1200 kg/cm2  

• Alongamento 2,5%
• Dureza Barcol 45 mínimo

ESTABILIDADE

Aconselha-se que o produto seja armazenado nas embalagens de origem, em lugares protegidos do
sol ou de outra fonte de calor, do frio excessivo e por um período não superior a 3 meses. Não sendo
respeitadas as condições de armazenagem recomendadas, podem ocorrer modificações nas propriedades do
produto.

MANUSEAMENTO

O produto é composto por vários produtos que entram na sua composição, por isso recomenda-se que seja
agitado antes da sua utilização, para homogeneizar a composição do mesmo.

Importante: O produto deve ser testado antes da sua utilização

Todos os dados que figuram neste Boletim Técnico, correspondem à nossa experiência. Por não efetuarmos controlo sobre a sua utilização, nem pela
adição de qualquer produto no mesmo por parte do cliente, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos, nem por quaisquer danos eventualmente
ocasionados pelo uso direto ou indireto. Caso o produto se encontre fora das normas do pedido efetuado, o mesmo não deve ser aplicado nem alterado.
A publicação deste boletim não compromete a nossa responsabilidade.
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