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compre online em

recolha no armazém ou receba em casa

aos preços finais acresce IVA 

Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente 

CICLO PARA ENCAPSULAMENTO PERMANENTE DE CIMENTO-AMIANTO.

Encapsulamento permanente do tipo A (à vista em exteriores), B 
(à vista em interiores) e C (não à vista, antes de um 
confinamento), certificada em conformidade com o Decreto 
Ministerial Italiano de 20 de agosto de 1999, para elementos em 
cimento-amianto expostos a agentes atmosféricos e assim 
sujeitos a degradação progressiva, com afloramento e libertação 
de fibras. O ciclo de encapsulamento permanente é constituído 
por produtos de qualidade e certificado por laboratórios 
autorizados:

- Malech: fundo à base de resinas acrílicas micronizadas em 
dispersão aquosa, que graças à elevada capacidade molhante, 
penetra no material degradado, liga as fibras entre si e com a 
matriz cimentícia, impedindo a dispersão no ambiente e forma a 
base de ancoragem para a sucessiva camada de 
encapsulamento.

-Aquaflex: produto de encapsulamento e cobertura, 
monocomponente, à base de resinas elastoméricas em dispersão 
aquosa. Em conformidade com o Decreto Ministerial Italiano de 20 
de agosto de 1999 para ciclos de encapsulamento do tipo A e B, 
Aquaflex deve ser aplicado em duas demãos de cor contrastante 
para que com o tempo o aparecimento da cor da primeira demão 
evidencie a necessidade de reabilitação do ciclo de encapsulam

Embalagens / Cores : 
Branco            3A00020 B Baldes 20 kg  Preço Kg     8,20 € /kg Preço balde 164,00 € /und
Manhattan      3A02305 B Baldes   5 kg   Preço Kg   12,80 € /kg Preço balde   64,00 € /und
Manhattan      3A02320 B Baldes 20 kg   Preço Kg   10,00 € /kg Preço balde  200,00 € /und

Será aplicado desconto de 35%
Preços em armazém.
Acresce IVA

Os preços podem alterar sem aviso prévio
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