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Descrição: Características:  

Rhodopás A512 é um adesivo vinílico de alto  
desempenho. É um eficaz protetor contras as 
imtempéries climáticas (Vento, chuva, umidade e 
temperatura). Protege a parede contra infiltrações, 
aumenta a vida útil da pintura e reduz o volume de 
tinta utilizada, pois atua como selador de parede.

Modo de aplicação

Classificação para Transporte

 

Quando da utilização do adesivo, deve-se utilizá-lo a temperaturas acima de 10°C antes de aplicá-lo em dias de baixa temperatura, isto 
vale para temperatura ambiente abaixo da T.M.F.F. do produto. 

Frasco - 1kg
Galão - 3,6kg
Barrica - 5kg
Balde - 16 Kg
Barrica - 50kg

O Rhodopás A-512 não está classificado como líquido inflamável, corrosivo ou agressivo. Não se enquadra como produto perigoso, 
conforme Dec. 96.044 e NBR 7.502. 

Composição

Precauções

Atenção

O produto tem vida útil de 24 meses em condições normais de estocagem, entre 5°C e 25°C, em ambiente ventilado, protegido de 
intempéries e na embalagem original. Durante o transporte, o produto pode ser mantido em condições adversas às determinadas acima, 
desde que não ultrapassem a um período de 5 (cinco) dias. Faça rotação de estoque, utilizando-se o produto mais antigo. 

Teor de Sólidos 30 - 34%

Aspecto do filme: Transparente e
Flexível

Viscosidade
7000- 10000 cP

pH, 25ºC 4 - 5

Densidade, 25ºC 1,02 - 1,06

Brookfield RVT (f6/v20/25ºC)

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

Validade

Embalagens

Paredes : Preparo da superfície: Deve ser feita a limpeza da superfície para a remoção de poeira, óleos e graxas,podendo ser utilizado jatos de 
água de máquinas de pressão. Pinturas antigas deverão ser removidas antes da aplicação. Após a limpeza da superfície com jatos de água, deve-se
 esperar no mínimo 24 horas para aplicação.Aplicar duas demãos, evitando o período de maior insolação na parede.
Aplicação: Diluição 2:1:1(Rhodopas:água:cimento)A mistura deve ser aplicada com rolo de espuma. Deve-se esperar a secagem entre uma demão
 e outra. O tempo total depende da umidade do ar. Consumo: 200 à 250g/m² para duas demãos.
Pisos, granitos e mármores: Preparação do contra piso: Aplicar uma argamassa de regularização de cimento e areia no contra piso (1:3) usando 
para sua preparação uma solução de Rhodopás Multiuso A512 e água (1:10). Tratamento sugerido : Para impermeabilização de todo o piso, recomen-
damos usar o Rhodopás Impermeabilizante Am 712. Para tratamento de peça por peça, deve-se aplicar o Rhodopás Multiuso A512 com duas demãos na 
parte inferior da pedra (tardoz), antes do seu assentamento. Aplicação: Diluição 2:1:1 ( Rhodópas: água: cimento). A mistura deve ser aplicada com
 rolo de espuma. Aguardar a secagem entre uma demão e outra. Em ambos procedimentos, assentar as peças com argamassa colante específica
 disponível no mercado para essa finalidade. Consumo : 100g/m² para duas demãos.

Poliacetato de vinila e aditivos (Plastificantes)

Mantenha fora do alcance das crianças e de animais domésticos. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Se a vitima estiver 
totalmente consciente, faça com que beba água (500ml no máximo). Se necessário procure o médico levando a embalagem. 

Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, não devendo, entretanto, ser ingerido ou colocado em contato com partes
 sensíveis do corpo.

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideiais de preparação da superfície/ substrato onde será aplicado e de fatores 
externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou da superfície, temperatura e condições 
climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance 
podem apresentar variações. As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 


