
Observação: Esta �cha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos 
ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de 
possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o 
projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta 
publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modi�car os produtos 
sem aviso prévio.
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