
ECOPAINT	  ANGOLA	  

apresenta	  
ESPUMA	  DE	  POLIURETANO	  

novo	  produto	  para	  isolamento	  	  

Para	  mais	  informações	  visite	  :	  www.ecopaint-‐angola.com	  
ou	  

Contacte	  :	  928113351/919981301	  
	  

geral@ecopaint-‐angola.com	  
	  



A	  aplicação	  de	  espuma	  rígida	  de	  poliuretano	  possui	  um	  elevado	  
poder	  de	  isolamento	  térmico,	  por	  eliminar	  completamente	  
pontes	  térmicas.	  Esta	  espuma	  é	  aplicada	  “in	  locco”	  projectada	  a	  
altas	  pressões	  sobre	  a	  superYcie.	  O	  calor	  gerado	  durante	  a	  
aplicação	  produz	  uma	  vaporização	  espontânea	  do	  agente	  
espumante	  que	  faz	  com	  que	  o	  material	  aumente	  até	  35	  vezes	  o	  
seu	  volume,	  adquirindo	  em	  poucos	  segundos	  a	  sua	  
configuração	  defini^va	  

Pode	  ser	  aplicado	  em	  qualquer	  superYcie	  tanto	  horizontal,	  
ver^cal	  ou	  inclinada.	  É	  leve,	  impermeável	  à	  água,	  auto	  aderente	  
e	  de	  rápida	  aplicação.	  
A	  sua	  durabilidade	  é	  indefinida,	  pois	  possui	  uma	  grande	  
resistência	  ao	  envelhecimento.	  Resiste	  igualmente	  a	  grandes	  
amplitudes	  térmicas	  e	  uma	  elevada	  resistência	  à	  tracção	  e	  
compressão,	  voltando	  sempre	  à	  sua	  forma	  original.	  

O	  poliuretano	  é	  um	  produto	  sólido,	  com	  textura	  de	  espuma,	  e	  
aparência	  entre	  a	  cor^ça	  e	  o	  polies^reno	  expandido.	  É	  ob^do	  a	  par^r	  
da	  reação	  química,	  que	  ocorre	  quase	  que	  instantaneamente,	  entre	  dois	  
compostos	  químicos	  líquidos.	  Um	  dos	  compostos	  químicos	  é	  um	  
a^vador	  da	  reacção,	  (conhecido	  por	  MDI	  –	  Isocionato)	  e	  o	  outro	  é	  um	  
composto	  químico	  conhecido	  como	  POLIOL.	  

www.ecopaint-‐angola.com/geral@ecopaint-‐angola.com/928113351	  



Isolamento	  térmico	  de	  elevado	  poder,Isolamento	  coninuo	  
sem	  juntas,	  elimina	  pontes	  térmicas,	  Em	  alta	  densidade	  é	  
impermeável	  à	  água,	  Adere	  a	  qualquer	  superYcie	  de	  
material	  u^lizado	  na	  construção,	  Baixo	  peso	  de	  isolamento:	  
não	  sobrecarrega	  as	  estruturas,	  Duração	  indefinida,	  Elimina	  
condensações,	  Um	  baixo	  coeficiente	  de	  transmissão	  
térmica,	  Quimicamente	  resistente.	  
	  

PARA	  MAIS	  INFORMAÇÕES	  CONTACTE:	  
geral@ecopaint-‐angola.com	  
928113351/919981301	  

Estas	  espumas	  são	  úteis	  no	  fecho	  de	  pequenas	  aberturas,	  mas	  a	  
sua	  grande	  capacidade	  isolante	  térmica	  e	  o	  facto	  de	  ser	  
altamente	  moldável	  e	  expansiva	  torna-‐a	  ideal	  no	  isolamento	  de	  
superYcies	  irregulares	  e	  com	  reentrâncias.	  Funciona	  como	  
barreira	  ao	  ar,	  mas	  não	  ao	  vapor	  e	  deve	  ser	  protegida	  de	  
exposições	  prolongadas	  à	  luz	  solar.	  Quando	  u^lizada	  no	  interior	  
de	  ediYcios,	  deverá	  ser	  reves^da	  por	  um	  material	  incombusivel.	  

www.ecopaint-‐angola.com/geral@ecopaint-‐angola.com/928113351	  


