NOMASTYL ®

Sanca NOMASTYL®

1. MATERIAL
Material constituinte

Poliestireno extrudído; espuma branca
homogénea, de célula fina e fechada.
Densidade
Approx . 60 kg/m 3
Temperaturas de instalação +10°C até + 30°C
(ideal +15°C até +25°C)
Resistência á temperatura
Max. +70°C
Dureza da superfície
Approx. 35 (valor médio) de acordo
(Shore A)
com a norma DIN 53505/ISO 868

2. PROPRIEDADES ESPECÍFICAS
Superfícies visíveis:
Superfícies perfeitamente lisa com extremidades limpas.
Superfícies coláveis:
Superfícies inclinadas (2°) para montagem facilitada, e texturadas para
melhor adesão da cola.
Dimensões:
Comprimento de uma sanca: 2 m / 6.56 ft (tolerância ± 5 mm)
Secção transversal de um perfil: dependendo do modelo (Tolerância: ± 5%)

NMC sa reserva o direito a atualizar a gama de produtos ou os seus detalhes técnicos à tecnologia topo-de-gama a qualquer altura e sem aviso
prévio. Toda a informação é facultada com base no nosso melhor conhecimento. Se tiver alguma questão respeitante a detalhes técnicos por favor
contacte os serviços de informação NMC sa . Qualquer reprodução parcial
ou reimpressão deverá depender da nossa autorização explícita.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
+32 87 85 85 00 –
+32 87 85 85 11
info@nmc.eu
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3. USO
Condições de instalação e armazenamento:
Horizontalmente, preservar do sol e da humidade. Termperatura de armazenagem: +15°C / +25°C, humidade rel. 45% to 65%. Deve ser manejado
cuidadosamente. Para obter o melhor resultado, o produto deverá ser armazenado em condições semelhantes às do seu uso final. Não deverá aplicar
em superfícies húmidas (reboco fresco) nem em condições de secagem forçada
(pistola de calor, desumidificador, temperatura excecionalmente alta).
As instruções de aplicação devem ser seguidas.
Superfície de aplicação:
As seguintes superfícies são adequadas para instalação: superfícies interiores rebocadas lisas, texturadas ou revestidas com papel.
As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de pó, desengorduradas
e níveladas; lixar se necessário.
Se o produto for aplicado em superfícies específicas, por favor consulte o
nosso departamento técnico.
Ferramentas:
Serra NMC-PS e caixa de esquadrias NMC-VARIO ou VARIO PLUS.
Adesivo e juntas:
Cola: ADEFIX®
Enchimento e juntas: ADEFIX ®
Produto de limpeza para ADEFIX ®(antes de secar): Água
Depois de secar: mecanicamente
Acabamentos:
As sancas NOMASTYL® podem ser pintadas, sem qualquer problema, com
tintas sem solventes (exemplo: tintas de dispersão, esmaltes acrílicos, etc.).
No entanto, se desejar aplicar uma tinta com solventes, é recomendado
que aplique primeiro uma tinta de dispersão e depois teste.

Esta ficha de especificações técnicas foi preparada de acordo com o nosso conhecimento atual. Reservamos o direito a modifica-la sem aviso prévio. Sem um acordo escrito que diga o contrário, os nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos relacionados com a funcionalidade, comportamento ou resultados dos produtos são fornecidos como uma indicação de acordo com as condições normais de aplicação do produto, uso e clima (regiões Europeias moderadas),
ou aqueles indicados por escrito pelos nossos clientes. A salvo da existência de fraude ou negligência da nossa parte, estes estudos, recomendações e outros documentos técnicos não nos tornam responsáveis. É da exclusiva responsabilidade do cliente
verificar se encontra em condições próprias para a sua aplicação.
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4. INSTRUÇÕES ESPECIAIS
Regulamentos em relação a substâncias perigosas:
Os produtos em poliestireno NOMASTYL® não devem ser classificados
como ”muito tóxico” nem como ”tóxico”, de acordo com as regulações referentes a substâncias perigosas.
Notas importantes:
Os elementos são estritamente decorativos, exluíndo os de qualquer função estrutural; não foram concebidos para aguentar cargas e devem ser
isolados por juntas flexíveis criadas por elementos que aguentem movimentos.
As propriedades físicas dos produtos e a superfície de aplicação causam
coeficientes de expansão natural diferentes e induzem que a junta e a cola se movam ou que possam aparecer fissuras finas. Este fato não constitui fundamentos para reclamação.

Esta ficha de especificações técnicas foi preparada de acordo com o nosso conhecimento atual. Reservamos o direito a modifica-la sem aviso prévio. Sem um acordo escrito que diga o contrário, os nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros
documentos técnicos relacionados com a funcionalidade, comportamento ou resultados dos produtos são fornecidos como uma indicação de acordo com as condições normais de aplicação do produto, uso e clima (regiões Europeias moderadas),
ou aqueles indicados por escrito pelos nossos clientes. A salvo da existência de fraude ou negligência da nossa parte, estes estudos, recomendações e outros documentos técnicos não nos tornam responsáveis. É da exclusiva responsabilidade do cliente
verificar se encontra em condições próprias para a sua aplicação.
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