ISOLAMENTO EM ESPUMA INJECTADA
O MELHOR ISOLAMENTO PARA CASAS HABITADAS

Classe 1
resistente ao
fogo

Economiza
até 50%
nas contas
de energia

Reduz
o ruído exterior
até 80%

Amigo
do Ambiente
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ISOCASA ESPUMA INJECTADA
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO
in situ” é uma espuma polimérica
modificada, contendo milhões de células de ar minúsculas. Poucos minutos
após a injecção de espuma liquida na cavidade da parede ela molda-se
formando um recheio firme e resiliente. Isocasa espuma injectada é resistente
ao fogo classe 1, excelente na correcção acústica e uma excepcional
performance térmica.
é aplicada em habitações novas ou antigas, é ideal
na reabilitação de casas habitadas, como complemento das paredes com
isolamentos tradicionais, pois actua na caixa-de-ar envolvendo o isolamento
existente, preenchendo os espaços vazios eliminando assim as pontes
térmicas.
base aquosa que se aplica com ar comprimido. A resina (componente A) em
combinação com o agente catalisador (componente B) forma uma espuma
cremosa de cor branca pronta a injectar nas caixas-de-ar. Isocasa espuma
injectada é um produto extremamente seguro, o agente de expansão é o ar
comprimido e é totalmente expandida antes de entrar nas paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IMPORTANTES
Condutividade térmica
Densidade de espuma seca
Resistência à compressão
Transmissão vapor água
Estabilidade dimensional
Classificação ao fogo
Resistência térmica
Não tóxica e biodegradável

0,038w/(m.k)
25 kg/m3
0,031 MPa
10,6 perms
0,25%
Classe I / Classe A
0,808 / 25 mm
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ISOCASA ESPUMA INJECTADA
FICHA DE SEGURANÇA

1. Identificação
Nome do fornecedor:
Produto:
Uso do produto:
2. Ingredientes perigosos
Componentes perigosos:

ISORENEL, SA
Isocasa espuma injectada
Espuma é fabricada no local

Nenhum presente em níveis acima
de 0,1%

3. Dados físicos e químicos
Devido a Isocasa espuma injectada ser um sólido, as características
físicas, tais como ponto de ebulição, pressão de vapor, densidade
de vapor, percentagem de voláteis, taxa de evaporação, etc, não se
aplicam.
4. Dados de perigo de incêndio e explusão
Ponto de inflamação:
N/A
Meios de extinção:
Borrifo de água, CO2, pó químico
espuma.
5. Dados de reactividade
Estabilidade Química:
Condições a evitar:
Incompatibilidade:

Normalmente estável
Ácidos fortes e alcalinos irão
deteriorar as propriedades da espuma.
Desconhecida
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6. Perigo de dados de saúde
Valor limite:
Não estabelecido
Exposição permissivel:
Não estabelecido para a espuma
Rotas de entrada:
Ingestão:
É improvável devido ao estado
físico. Pode causar asfixia por
ingestão.
Pele:
Não conhecido ser um irritante
Olhos:
O pó pode causar irritação
Inalação:
A inalação do pó de espuma
Procedimentos
de primeiros socorros:
Olhos:
Lavar abundantemente com água
Pele:
Não se aplica
Inalação ( do pó ):
Chamar o médico se a tosse,
desconforto ou obstrução da
passagem de ar ocorrer
Ingestão:
nenhum efeito adverso previsto
Informações
Carcinogenecidade:
Espuma não está listado como uma
substância cancerígena.
7. Derramamento ou
vazamento interno
Para derramamento:
Método de eliminação
resíduos:

Não aplicável. Trata-se de um
produto sólido.
Incinerar ou enterrar em aterro
aprovado de acordo com
regulamentos locais ou nacionais.
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8. Equipamentos de
proteção e outras medidas
de controlo
Proteção Respiratória:
Luvas de proteção:
Proteção dos olhos:
Equipamento
Proteção Individual:
9. Precauções especiais
Armazenagem:
Precauções de uso:

DOT Classe de perigo:
Placard DOT:

Se necessário, usar mascara para
evitar a inalação do pó quando se
corta ou aplica a espuma.
Nenhumas necessário
Proteção dos olhos
Sem requisitos especiais

Não se aplica
Ventilar bem até a espuma curar
totalmente. Evitar prolongado
contacto com a espuma com
temperaturas superiores a 88°C
N/A
Placard DOT

Todos os dados são considerados corretos, no entanto, isso não deve ser aceite como garantia de sua precisão sem
confirmação em testes na sua própria fábrica ou laboratório. Os dados dizem respeito apenas ao material fornecido e
não se referem às combinações com outros materiais ou processos.
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