
 

IMITACION PIEDRA BULL DOG 

Material para a construção  
Nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) 3816.00.1 

1. DEFINIÇÃO  

Material para construção, pronta para a pedra de imitação superfície terminada de 
revestimentos Interior ou exterior. 

Nome da substância: Mortero para revestimientos 

Nome comercial:  IMITACIÓN PIEDRA BULL DOG 

Estabilidade e armazenamento: armazenar em local seco, protegido contra o clima e 
o             ambiente de umidade. Não exponha a ácidos 
fortes. 

2. FABRICAÇÃO  

É dosado os componentes diferentes de acordo com fórmulas predefinidas para a 
alimentação de um misturador de máquina em um processo por lote (batch).  

Antes de baixar o produto para os controles de ensacamento são feitos ajustes de cor 
e uniformidade. 

Componente N° CAS N° EINECS Concentración

Cemento 65997-15-1 266-043-4 <20%

Hidróxido de Calcio 1305-62-0 215-137-3 <10%

Carbonato de Calcio 16389-88-1 240-440-2 <80%

  Pagina   de   1 3



 
3. PROPRIEDADES  

Peso a granel: 1.3 Kg. /lt 
Fraguado: Comienzo a las 4 hs y finalización a las 9 hs de empastado. 

Desempenho: 

4. RECIPIENTES  

Sacos de polietileno, conteúdo líquido: 50 kg.  
Paletes com 30 sacos cada = 1,5 toneladas. 

5. CAMPO DE APLICAÇÃO  

A imitação pedra Bull Dog é usada para dar uma pedra de imitação terminou com a cor 
das superfícies revogado.  
O produto pode conter mica para produzir o efeito de luz faíscas na superfície terminada. 
Com iluminação adequada, terá efeitos agradáveis Visual. 

6. MODO DE EMPREGO  

6.1. para alcançar bons resultados para preparar fundos uniformes e bem acabados. As 
diferenças de absorção podem causar manchas no forro.    
6.2. antes de aplicar Limpe e Umedeça-os fundos para evitar que é produzir um cenário 
falso (revestimento queimado), especialmente se faz calor ou é submetido a correntes de 
ar forte (ventos). É aconselhável evitar a aplicação, enquanto as superfícies são expostas 
ao sol. 6.2. não preparar mais material que ele acha que se aplicam em duas horas e não 
reutilizar o material endurecido.  
6.3. vincular, misturando bem com água limpa sem flamingos.  
6.4 se aplicam na espátula gesso bem flutuado de pelos finos ou grosseiros. 
6.5. curado, com uma escova de cerdas macias, remova a superfície de poeira. Depois de 
algumas horas (6 no verão e mais no inverno) spray suavemente com água limpa. Volta 
para pulverização após 24 e 48 horas. Quando faz muito calor, exposição ao sol ou é 
ventoso spray pela manhã e à tarde. Cura reintegrado a água que é perdida através da 
evaporação e deve recuperar uma configuração correta.  

Acabado Terminación Material en kg/m2

Fino
Peinado 10

Pulido con piedra 10

Grueso Peinado 15
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6.6. o aplicativo deve executar é em panos completo, em superfícies bem acabadas, com 
espessura uniforme para evitar manchas ou diferenças de coloração. As bordas que 
dividem panos contíguos são ideais para interromper o aplicativo.  
6.7 é conveniente que o material usado vem na mesma posição. Para fazer sua ordem 
considere que suas necessidades ajudará a planejar a alimentação. 

7. SERVIÇOS ADICIONADOS AO PRODUTO 

7.1.-serviço de carregamento e download de paletização.  
7.2. pareceres técnicos, padrão cores a pedido.  
7.3. planejamento de entregas regulares.  
7.4.-entregas em planta Industrial Calera de lago, reservatório de Montevidéu, o domicílio 

do cliente. 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Para manipulação de produto seguro consulte a ficha de dados de segurança (FDS). Para 
mais detalhes técnicos do produto e como usar entre em contato conosco. 

9. DESCARGOS 

Esta folha de dados técnicos é um guia para o uso apropriado para o material.  As 
informações e instruções fornecidas no HDT não constitui uma garantia de desempenho 
técnico ou da aptidão para aplicações específicas, e não estabelece uma relações 
contratuais legalmente válido. Esta versão do HDT substitui todas as versões anteriores. 
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