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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Igol-70
Cimento Asfáltico Policondensado diluído em solventes orgânicos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Igol® 70 é um composto de Cimento Asfáltico Policon-
densado diluído em solventes orgânicos com alto teor 
de sólidos.

USOS
Igol® 70 é indicado para formulações de:

Tintas asfálticas anticorrosivas;▪
Isolante térmico;▪
Isolante acústico;▪
Massa antirruídos;▪
Mastiques betuminosos, etc.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Possui alto teor de sólidos.

DADOS DO PRODUTO

Base química Asfaltos modificados e solventes orgânicos.

Embalagem Tambor 200L.

Cor Líquido Preto.

Prazo de validade 12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, em 
local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas embalagens 
originais.

Condições de estocagem Evite o contato direto da embalagem com o solo.

Densidade 0,955  à 0,965

Viscosidade Unidade   Mínimo   Máximo 
  cPs         7000      10000
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VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Inflamável mantenha longe de fontes de calor e igni-
ção. 
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semi-
facial tipo PFF1 (NR 6 item 
D) para a aplicação do produto. 
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos e água de consumo. 
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água 
em abundância, se ingerido não provoque vômito e 
procure auxílio médico levando a embalagem. 
Emergências médicas, ligue para CEATOX - Centro de 
Assistência Toxicológica do 
Hospital das Clínicas (011) 2661-8571 ou 0800-
148110. 
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Sika®são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com
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