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ULTRA FLEX HIPER SEAL 

CINZA 

FITPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO QUÍMICO 
 

PRODUTO 
 

Ultra Flex Hiper Seal Cinza é um impermeabilizante ecologicamente correto de longa 
duração. 
 
 

 
PROPRIEDADES GERAIS   

 

Base química.................................................. Poliuretano mono componente  
 

Cor................................................................. . Cinza  
 

Sistema de cura............................................. Umidade atmosférica  
 

Densidade não curado................................... Aproximadamente 1,33 g/cm2  
 

Estabilidade................................................... auto-nivelante  
 

Temperatura de aplicação............................. 5 – 35 C  
 

Tempo de formação de pele.......................... 60 à 90 minutos a 23 c e 50 UR  
 

Contração após cura...................................... 0 não contém solventes  
 

Dureza Shore A............................................. .25 aproximadamente  
 

Resistência ao rasgo...................................... 6,5 N/cm2 1  
  

 

Alongamento de ruptura................................ > 450%  
 

Consumo médio por metro quadrado  ......... aprox. de 400 a 500 gramas em duas  
 

 demãos.  
 

Espessura mínima recomendável ................ 2 mm.  
 

Tempo de aplicação p/segunda demão. ...... De 2 a 3 horas  
 

Tempo de armazenagem................................ a 25 C 6 meses  
 

Procedimento de qualidade .......................... Solplas 23c / 50% U.R  
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ULTRA FLEX HIPER SEAL 

CINZA 

 
DESCRIÇÃO 

 
O Ultra Flex Hiper Seal Cinza é um 
impermeabilizante elástico, auto nivelante, 
mono componente, que cura ao entrar em 
contato com a umidade ambiente, de baixa 
viscosidade, com excelente aderência a 
diversos substratos tais como: concreto, 
madeira, aço, alumínio, aço galvanizado, 
fibra de vidro, etc. 
 
Especialmente desenvolvido para 
impermeabilizar lajes, floreiras, baldrames/ 
áreas frias, caixas d águas, etc., aplicada in 
loco forma uma membrana monolítica 
(elastômero durável de alta resistência), de 
fácil aplicação substituindo manta asfáltica. 
 
 
 
PREPARAÇÂO DA SUPERFÍCIE 
 
As superfícies devem estar limpas, secas e 
isentas de qualquer resíduo de poeira, 
oleosidade e promotor de aderência da 
antiga manta asfáltica (primer). 
 
Em caso de fluxo intenso deverá ter 
proteção mecânica ou colocação de 
revestimento cerâmico, para tanto na 
segunda demão deveremos salpicar areia 
media aguardar no mínimo 12 horas. 
Retirar o excesso da areia com uma 
vassoura aplicar cimento-cola e assentar o 
piso. 
 
 
 
APLICAÇÃO 
 
Pode ser aplicado com rolo ou 
equipamento “air less” de alta pressão. 
 
 
 
REMOÇÃO 
 
Uma vez curado o produto pode ser 
removido mecanicamente. 
 
 
 
 
 
 

 
PINTURA SOBRE O PRODUTO 

 
O produto aceita qualquer tipo de tinta, 
contudo recomenda-se tinta a base de 
PU elástica, pois 
 
o produto é elástico e tintas rígidas 
poderão trincar-se quando o substrato 
trabalhar e ou dilatar. 
 
 
 
VANTAGENS  

 

 Mono componente  
 

 Elástico  
 

 Resistente à radiação U.V.  
 

    Resistente ao envelhecimento e a  
 

 intempérie.  
 

    Adere a grandes variedades de  
 

 substratos.  
 

    Não necessita de primer para  
 

 promover aderência  
 

 Pode ser pintado  
 

 Não é corrosivo  
 

 Isento de solventes 2 
 

 Produto Ecologicamente correto. 
 

   

 Não contamina a água 
 Substitui manta asfáltica. 
 Fácil aplicação. 


 Pode-se assentar com 

cimento cola pisos e 
cerâmica sobre ele. 

 
 
ÁREAS DE APLICAÇÃO 
 
O    Ultra   Flex   Hiper   Seal   Cinza tem  
excelente aderência a diversos 
substratos e foi especial-mente 
desenvolvido para impermeabilização 
de caixas d’água, Lajes, baldrames, 
impermeabilizar lajes, floreiras, áreas 
frias etc. Aplicada in loco forma uma 
membrana monolítica (elastômero 
durável de alta resistência). 
 
O Ultra Flex Hiper Seal Cinza 
atende aos padrões de qualidade na 
maioria das aplicações na constru-
ção civil. 
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ULTRA FLEX HIPER SEAL 

CINZA 

RESISTÊNCIA QUÍMICA 
 
O Ultra Flex Hiper Seal Cinza é 
resistente à água, água salgada, 
calcária, soluções diluídas 
ácidas, temporariamente ou a 
derrame acidental a óleo, 
gasolina, etanol,óleos minerais. 
Não resiste a ácidos orgânicos, 
soluções cáusticas 
concentradas e ácidos 
concentrados, resistindo a estes 
produtos diluídos. 

 
As informações acima mencionadas são 
dadas como referência geral. 
 
Informações sobre aplicações específicas 
poderão ser fornecidas mediante consulta 
em nosso departamento técnico. 
 
 
 
 
APRESENTAÇÕES 
 
Baldes de 18 litros com 20 kg 
 
Galão de 3,6 litros com 4,3 Kg 
 
 
 
PRECAUÇÕES 
 
a) De armazenagem: 
 

Manter em lugares frescos e secos, 
protegidos das radiações solares, nas 
embalagens originais fechadas (a menos 
de +25ºC), na vertical. Vida útil: 12 meses. 
 
b) De uso: 
 

Evitar qualquer contaminação. 
 
c) Toxicidade: 
 

Evitar o contato. Em caso de contato 
acidental com a pele, lavar com água e 
sabão. Em caso de contato acidental com 
os olhos, lavar com água em abundância. 
Usar em lugares ventilados. 

 
Os dados contidos nesta Ficha 
possuem caráter informativo. Foram 
produzidos de acordo com os 
melhores conhecimentos e 
experiências feitas até o momento. 
 
 
 
Não podemos assumir nenhuma 
responsabilidade por resultados 
obtidos por terceiros cujos 
procedimentos e métodos não tenham 
sido submetidos ao nosso controle. 
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