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weberfloor PU coat   
Selante colorido de PU para pavimentos. 

Resistência à abrasão 

Resistência aos UV 

Pronto a usar 
 
 

   Utilizações  
 

• O weberfloor PU coat é uma resina de poliuretano pigmentada de elevado desempenho que proporciona 
revestimentos duros e flexíveis com boa resistência à abrasão e resistência aos UV não amarelecendo 
quando exposto à luz solar.  

• É um produto pronto a usar, monocomponente, fácil de aplicar que confere uma excelente proteção de 
acabamento colorido com bom poder de cobertura para pavimentos em geral e que apresenta uma cura 
rápida. 

• Apto para diversos tipos de aplicações tais como pavimentos de betão de uso geral ou selagem e proteção 
de revestimentos epóxi para pavimentos em zonas como parques de estacionamento, pisos industriais, 
áreas recreativas e camaras de congelação. 

 
 

   Suportes  

 
• Apto para aplicação sobre suportes de betão e autonivelantes cimentícios industriais weberfloor, e 

selagem de revestimento epóxi de pavimentos. 
 

 

   Limites de utilização  
 

• A aplicação do produto deve ser realizada a uma temperatura do suporte entre 10°C e 30°C.  
• A humidade do suporte deverá ser inferior a 4% para aplicação do weberfloor PU coat.  
• A humidade relativa do ar deve ser inferior a 85%. Condições de umidade elevada podem levar à formação 

de bolhas sob a superfície da membrana. 
 

 

   Composição  

 
• Poliuretano alifático mono componente de base solvente.  

 
 

   Consumo  

 
• 200 a 500 g/m² em função do suporte. 

 
 

   Recomendações  

 
• Embora não seja estritamente necessário é recomendável usar todo o conteúdo do balde, caso contrário 

após a primeira utilização, garantir que o balde fica bem fechado e o mais rapidamente possível após 
retirar o material do mesmo (o produto reage com a umidade e pode endurecer por contacto com o ar). 
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• A limpeza das ferramentas deverá ser feita com solvente adequado tal como xileno, acetona ou álcool 
com o produto em fresco, antes do seu endurecimento. Após endurecimento não é possível ser dissolvido 
sendo necessário recorrer a meios mecânicos para limpeza de ferramentas e superfícies. 

• Alguns materiais dos rolos para aplicação são danificados pelo solvente. Em caso de dúvida, é 
recomendado testar antes de usar. 

• Para aplicação com equipamento de pulverização sem ar, a viscosidade provavelmente precisará de 
ajuste com solvente adequado (Xileno liberto de água e de álcool na sua composição). O excesso de 
pressão, junto com alta temperatura e umidade, pode dar origem a microbolhas que fazem a superfície 
parecer turva. 

• Sugere-se um tratamento final e manutenção periódica com cera protetora para maior durabilidade da 
solução. 
 

 

   Características de utilização e prestações 
 

Características de produto antes de aplicação  Dados Unidades 

Composição Química 
Poliuretano alifático mono componente de 

base solvente 
- 

Estado Físico Liquido - 

Cor Pigmentado(*) - 

Conteúdo não volátil > 70 % 

Ponto de Inflamação (ASTM D 93) 36 ° C 

Densidade (20°C) 1,35 g/cm3 

Viscosidade 

5°C    1000 

mPA.s 
10°C 800 

20°C 600 

30°C 300 

COV’s 380 g/L 

Pot Life  
(1Kg a 20°C e 50% Hr) 

120   
 (forma pelicula superficial)   

min 

(*) – Pigmentado à cor RAL disponível.  
 
 

Características de produto final Valor Unidades 

Estado final produto Membrana elastómerica sólida - 

Dureza (Shore) 60D - 

Resistência à abrasão (Taber, CS – 10,1 Kg) 11 mg 

Alongamento Máximo  70 % 

Tração Máxima 15 MPa 

Temperatura Máxima de serviço Estável até 80° °C 
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Permeabilidade ao vapor (UNE EN ISO 7783) 2,7 g/m2 dia 

Indice reflexão solar (SRI Index - ASTM E1980-01) 104,5-105,4 (pigmentação branca) - 

Secagem ao tato  
 

(aplicação de 200g/m2) 

43°C ; 50% HR 2 
horas 

25°C ; 50% HR 3 

Aplicação de segunda demão < 24 horas 

Transitabilidade 
(25ºC, 50% Hr) 

Trafego Ligeira 24 a 48 (**) horas 

Trafego normal 7 a 10 dias 

Endurecimento Máximo 15 dias 

Resistência aos UV 
Resistente aos UV. Apresenta estabilidade de cor sem 

amarelecimento com exposição ao sol.  
(**) – Dependente das condições ambientais de aplicação. 
 

 

Resistência Química  Substância Condições 
Nível de 

conformidade(***) 

Contacto permanente 
 

Água 15 dias ; 80°C 5 

Água salgada (saturada) 5 dias ; 80°C 5 

Ácido clorídrico (200g/l) 7 dias ; 80°C 0 

Ácido clorídrico (20g/l) 7 dias ; 80°C 3 (descoloração) 

Hidróxido de sódio (40g/L) 28 dias ; 80°C 4 

Hidróxido de sódio (4g/L) 28 dias ; 80°C 5 

Amoníaco 28 dias ; 80°C 5 

Hipoclorito de sódio (puro) 
(Lixívia) 

28 dias ; 80°C 3 

Hipoclorito de sódio (solução 10%) 
(Lixívia) 

28 dias ; 80°C 4 

Xileno 7 dias ; 80°C 0 

Álcool isopropílico  7 dias ; 80°C 0 

Óleo de Motor 28 dias ; 80°C 5 

Gasóleo 16 dias ; 80°C 3 (descoloração) 

Contacto superficial 
 

Ácido clorídrico (20%) 1 dia 4 

Ácido clorídrico (20%) 7 dias 2 

Skydrol 1 dia 4 

(***) – Nível de conformidade: 5 – melhor com resistência ; 0 – pior sem resistência.  

 
 

 
• Para obter uma boa penetração e adesão, o suporte deve sempre ter as seguintes características: 

o Apresentar-se nivelado 
o Resistente e coeso com resistência mínima de 1,5 N/mm2 (teste de tração) 
o Aparência regular e fina 
o Livre de fissuras e rachaduras. Se houver, devem ser previamente tratadas. 
o Limpo, seco, sem poeiras ou restos de materiais ou partículas soltas, lamas superficiais e sem 

gorduras, óleos e musgos. 
• É necessária uma preparação cuidada de todos os pontos críticos. 

   Preparação do suporte   



 

 

 

   

 

Saint-Gobain Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 •   

Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal) 

Tel.: +351 234 10 10 10 • e-mail: info.portugal@saint-gobain.com • www.weber.saint-gobain.pt 

 

weberfloor PU coat – Pág 4/4 

 

Empresa certificada no 
âmbito QAS pelas normas  

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

       MOD.FT.220/03 

06-07-2021 

 
 

   Aplicação  

 
• Se necessário, dilua com até 10% de solvente adequado para ajuste de viscosidade (xileno liberto de água 

e de álcool na sua composição). 
Nota: em suportes não porosos, não diluir a primeira demão. Mexa suavemente antes de usar. Use 
equipamento de agitação de baixa velocidade para minimizar a introdução de bolhas de ar. 

• Aplicar com recurso a rolo, pincel ou pulverizador airless.   
• Uma segunda demão de weberfloor PU coat pode ser aplicada quando a primeira não estiver mais 

pegajosa. Deverá ser aplicada dentro das 24 horas seguintes à demão anterior para garantir uma boa 
aderência entre camadas.  
 
 

 

   Recomendações de Segurança na Utilização  

 
• weberfloor PU coat contém isocianatos e solventes inflamáveis. Siga sempre as instruções fornecidas na 

ficha de dados de segurança do material e tome as precauções descritas lá. Como regra geral, deve-se 
garantir uma ventilação adequada e evitar todas as fontes de ignição. Este produto deve ser usado apenas 
para os usos e da maneira aqui descritos.  

• Este produto deve ser usado apenas para usos industriais e profissionais. 
• Os recipientes vazios devem ser manuseados com as mesmas precauções, como se estivessem cheios. 

Considere a embalagem como lixo a ser tratado através de um gerente autorizado de resíduos. Se os 
recipientes contiverem resíduos, não os misture com outros produtos sem excluir previamente possíveis 
reações perigosas.  

• Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.saint-gobain.pt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

 
 

 
 

 
Apresentação  
Baldes metálicos de 25Kg (Palete 20 kits) 
 

Cores 
RAL: 7004, 7035, 7037, 7040, 7030, 7032, 7046, 
7047, 9002, 9005, 9010, 3013, 5015, 6001, 6025, 
1028. Outras cores sob consulta 
 

Conservação 
6 meses a partir da data de fabrico, em 
embalagem original fechada e em local seco e 
fresco abaixo de 35° C e ao abrigo de humidade 
e fontes de ignição. 


