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______________________________________________________ 
 

CPA Lábio Polimérico é uma junta de dilatação base poliuretano tricomponente, de alta 
viscosidade. De tecnologia nacional, o produto pode ser utilizado para diversas aplicações 

resolvendo trincos e rachaduras decorrentes da movimentação dos revestimentos no piso.  
 

Especificações Técnicas___________________________________ 
 

Base química     Poliuretano 
Aspecto     Pastoso 
Cor      Cinza 

Tempo de trabalho    20 min, aproximadamente 
Densidade     Acerca de 2,0 g/ cm3  

Dureza Shore A    Aproximadamente 95 
Resistência à tração    >1,87 MPa 
Resistência à Compressão Axial          03 dias – 33 MPa 

Velocidade de cura    3mm/24h 
 

 

Aplicação______________________________________________ 
 
O Lábio Polimérico tem excelentes propriedades físicas. Ótima propriedade de não 
escorrimento e cura ao misturar o catalisador, formando um polímero de alta resistência. 

 
Sua aplicação é realizada inicialmente pela mistura de três componentes: 

 
Componente A – Base PU 1,1 Kg 

Componente B – Endurecedor PU 0,8 Kg 
Componente C - Agregado 
 

É necessário selar a superfície com primer, antes de sua aplicação. 
 

 
 

Embalagens____________________________________________ 
 
O produto é embalado em potes e agregados em sacos. 
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Estocagem_____________________________________________ 
 

O CPA Lábio Polimérico deve ser estocado entre 15 e 30º C.  
Sua validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação. 

 

Cuidados básicos________________________________________ 
 
01- evitar o contato com a pele – utilize luvas; 

02- em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro; 
03- usar óculos de segurança; 
04- em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa; 

05- após lavagem dos olhos consultar médico especializado; 
06- não reaproveitar embalagens; 

07- não fumar na área de manipulação ou serviço; 
08- não utilizar solvente para a limpeza de pele. 
 

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do 
produto antes de sua aplicação.  

 
 

 
 

 

 


