Aplicador
FICHA TÉCNICA

APLICADOR DE SELANTE
EM CARTUCHO E SACHÊ
ATÉ 600ML

BLOK.
PARA QUALQUER
DESAFIO.

Solidez é palavra-chave em qualquer construção.
Na construção civil ou na construção de um relacionamento,
solidez é garantia de confiança.
E com quase três décadas de história, a Souza Filho
sabe que o valor da confiança é tão importante para quem
levanta um prédio quanto para quem busca uma parceria.
Foi assim que consolidamos nosso nome como sinônimo
de impermeabilizantes de alta qualidade.
Estudamos a fundo cada necessidade dos nossos clientes
e não medimos esforços para apresentar soluções sob
medida. Por isso, além de oferecer os melhores produtos
do mercado, somos também referência em suporte técnico.
Agora, como evolução natural dessa parceria
duradoura e bem-sucedida, apresentamos
nossa nova linha de impermeabilizantes Blok.
Blok traz a segurança que sua obra merece,
impedindo a passagem de água e evitando trincas
nas mais diferentes superfícies.
Blok é a tecnologia a serviço da sua construção.
É a garantia de que o resultado final vai refletir o
conhecimento técnico de todos os envolvidos no seu projeto.
Mais do que preservar a excelência da sua construção,
estamos sempre ao seu lado. Prontos para responder
a qualquer pergunta. Prontos para encarar qualquer desafio.
Com Blok, você compra impermeabilizantes e ganha
um parceiro de confiança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
_______________________________________________________________________________
Robusta e ergonômica, a pistola de aplicação de selantes Blok foi
especialmente feita para atender aos profissionais que exigem qualidade.
Projetada em alumínio, proporciona leveza e praticidade no manuseio e
aplicação, aumentando ainda mais o rendimento do dia a dia. Se você é
profissional e trabalha com aplicação de veda calha, silicone, selante de
poliuretano em sachê de até 600 ml, este é o produto ideal. Use Blok para
qualquer desafio.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
_______________________________________________________________________________
Blok Aplicador de selante deve ser utilizado com:
• Selantes de baixa e alta viscosidade
• Sachê de até 600ml
• Cartucho de até 600ml

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
_______________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•

Vantagem mecânica de 16:1
Aplicador robusto para uso profissional
Ótima transmissão de força
Estrutura em alumínio pintado
Ergonômico
Alta durabilidade
Leve

DADOS DO PRODUTO
_______________________________________________________________________________
Aparência / Cor

Estrutura em alumínio pintado

Embalagem

600ml

Peso

630 gramas

COMPOSIÇÃO
_______________________________________________________________________________
Alumínio pintado.

CUIDADOS COM O PRODUTO
_______________________________________________________________________________
Não utilizar para outras finalidades além de aplicador de selante para as
embalagens especificadas. Não colocar peso ou empilhar o Blok Aplicador sob
outros materiais, não utilizar solventes agressivos.
Lubrificar levemente, quando necessário, as partes móveis com lubrificante
específico para metais. Não utilizar graxa.

BASE DOS VALORES
_______________________________________________________________________________
Os dados técnicos contidos nesta Ficha Técnica de Produto são baseados em
testes de laboratório. Em condições reais as medidas de valores podem variar
d e v i d o a fa to re s e c o n d i ç õ e s f o r a d o c o n t ro l e d a S o u z a Fi l h o
Impermeabilizantes®.

NOTA LEGAL
_______________________________________________________________________________
As informações contidas nesta Ficha Técnica de Produto são baseadas em
nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.
Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de
preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa
responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação,
das condições da superfície e dos equipamento utilizados. Desta forma, não
assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao
desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do
produto. Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em
0800 878 1038 ou suporte@blok.com.br.
Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de
entrega vigentes na data. Os usuários deverão sempre consultar as versões
mais recentes das fichas técnicas que serão entregues dos respectivos
produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.
A Souza Filho Impermeabilizantes® reserva-se o direito de mudar as
especificações ou informações contidas nesta ficha técnica de produto sem
prévio aviso.

Para qualquer desaﬁo.
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