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WS MASTIC
Descrição: Adesivo autocolante de polímero MS não seco à temperatura ambiente e com humidade do ar. Complemento de 
impermeabilização para colagem e selagem de telas WATER-STOP entre si ou na união da tela a outros elementos de obra.

Instalação: Aplicação com pistola manual ou pneumática.

1

FICHA TÉCNICA

Levantamento EN ISO 7390 mm - nulo

Tempo necessário ASTM C-679-71 minuto - 10 - 15

Formación piel BS 5889 Ap. A minuto 20 - 30

Velocidade de seco a 23ºC e 55% 
humidade relativa

mm/día - 3

Variação de volume DIN 52451 % - inapreciável

Ponto de ebulição DIN 51794 ºC - 430

Temperatura de aplicação ºC - +5 a +50

W-S MASTIC não seco

Dureza (Shore A) DIN 53505 51 // 59 55

Módulo elástico 100% DIN 53504 MPa - 1,80 - 2,10

Resistência à tração DIN 53504 MPa - 3,20 - 3,80

Deformação da rotura DIN 53504 % - 300 - 350

Temperatura de serviço ºC - -40 a +90

Resistência ao corte das sobreposições de tela 
WATER STOP

EN 12317-2 N/5cm - ≥230

W-S MASTIC seco (4 semanas a 23ºC y 55% humidade relativa)

Informação adicional

Validade 12 meses conservado na embalagem e corretamente armazenado Disponível em cartucho de 290 ml e em caixas de 12 cartuchos.
Rendimento: 22 metros lineares por cartucho com diâmetro de cordão 4 mm (5 a 6 m lineares de união de sobreposição).
Aderência: Excelente sobre chapa galvanizada, aço, alumínio, cobre, latão, madeira, poliéster, PVC materiais mais comuns usados em construção.
Resistência a radiação UVA e intempérie: muito boa.
Resistências Químicas: muito boa a ácidos e álcalis inorgânicos diluídos, água com sabão e água salina.

Outras aplicações

• Toda aplicação de cola e selagem na construção.
• Fixação de espelhos, rodapés, tabiques, divisórias, molduras.
• Adaptações estruturais em construções com vibrações.
• Instalações de ventilação e ar condicionado.
• Aplicações sanitárias
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