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DESCRIÇÃO

PU-CIM ML é um primer poliuretano cimen cio,
tri-componente e isento de solventes.
PU-CIM ML é aplicado em espessuras de 0,6 a 1
mm e  é  extremamente rígido,  proporcionando
excelente resistência ao impacto, temperatura e
possui boa resistência química.
PU-CIM  ML possui  excelente  aderência  e
afinidade com vários sistemas de reves mento. É
um  produto  muito  versá l,   garan ndo  uma
excelente performance no sistema no qual será
u lizado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólidos por peso 100,00%

Densidade (Parte 
A+B+C) 1,49 g/cm3

Densidade (Parte 
A+B+C+D) 1,70 g/cm3

Resistência à Tensão 280 Kgf/cm2

Pot Life (25 ºC) 10 a 12 min

Tempo de secagem ao 
toque

90 min a 120 min

Dureza (Após 72 horas) 80 - 85 (Shore A
Durômetro)

Resistência ao Impacto 896cm/kg

Força de aderência Mínimo 0,3 MPa

Flamabilidade Auto Ex nguível

Absorção de Água 0,0%

Liberação de vapores  Isento
Nota: As propriedades sico-químicas foram ob das a 
par r de ensaios em ambientes controlados em 
laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes
de fatores ambientais.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

PU-CIM ML – A = 3,200 kg
PU-CIM ML – B = 3,130 kg
PU-CIM ML – C = 5,000 kg
PU-CIM ML – D = 6,000 kg

CONSUMO e RENDIMENTO

Para substratos polidos
(Componentes A+B+C+D)
Consumo: 1,15 kg/m2
Rendimento: 15,0 m2/ Kit

Para substratos fresados
(Componentes A+B+C+D)
Consumo: 1,57 kg/m2
Rendimento: 11,0 m2/ Kit

TEMPO DE CURA

Prazos para liberação de uso

U lização de Área Mín. 4 horas

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os  produtos  devem  ser  armazenados  com
temperatura entre 15 ̊C e 25 ̊C, em uma área
isenta de humidade.
Os  produtos  devem  ser  protegidos  da  inci-
dência da luz do sol.
Quando  armazenados  em  seus  recipientes
originais (e lacrados) e em local adequado, o
prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias
devem respeitar as leis vigentes.

•  U lizar sempre Equipamentos de Proteção
Individual.

• Em caso de contato, lavar a área com água
e sabão.

• Usar apenas com ven lação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Pro-
dutos Químicos estão disponíveis. Solicite ao
Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL 
As  informações  e,  em  par cular  as
recomendações,  relacionadas  com  a
aplicação  e  u lização  final  dos  produtos
Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no
conhecimento  e  experiência  dos  produtos
sempre  que  devidamente  armazenados,
manuseados  e  aplicados  em  condições
normais. Na prá ca, as diferenças no estado
do material, das super cies, e das condições
de  aplicação  no  campo,  são  de  tal  forma
imprevisíveis  que  nenhuma  garan a  a
respeito da comercialização ou ap dão para
um  determinado  fim  em  par cular,  nem
qualquer  responsabilidade  decorrente  de
qualquer  relacionamento  legal,  poderão  ser
inferidas  desta informação,  ou de quaisquer
recomendações por  escrito,  ou de qualquer
outra  recomendação  dada.  Os  usuários
deverão  sempre  consultar  as  versões  mais
recentes  das  fichas  técnicas  dos  produtos,
que serão entregues sempre que solicitadas. 
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