
PROPORCIONAR 
CONFORTO AO 
MUNDO
Polióis para espumas rígidas 
de blocos e chapas



Polióis para espumas rígidas 
de blocos e chapas

Somos fabricantes de diferentes tipos de polióis de poliéster 
e distribuidores de matérias primas para PUR-PIR como 
isocianato, retardantes de chama, silicones, catalisadores, 
etc.

Sabemos que a densidade, a friabilidade, a resistência à 
compressão e a reação ao fogo são pontos essenciais no 
momento de escolhes os componentes para o fabrico de 
blocos e chapas. Por isso, graças à nossa experiência e 
aos nossos parceiros, podemos prestar-lhe apoio técnico 
durante o seu processo de fabrico ou ajudar nos seus novos 
desenvolvimentos com total confidencialidade.

Porque sabemos que só escutando o que o preocupa 
e conhecendo os desafios com que se defronta é que 
poderemos oferecer-lhe o produto que necessita. 

Se você não encontrar o que está procurando, pergunte-nos!



Polióis para espumas rígidas 
de blocos e chapas

Polióis Tipo Viscosidade a 
25º (cps)

Índice de hidroxilo 
(mg KOH/g)

Teor de água
 (% em peso)

Índice de acidez
(mg KOH/g)

BD POL 1101 Poliéster PA base < 2500 315 <0,15 <2

BD POL 1102 Poliéster PA base < 25000 195 <0,15 <2

BD POL 1103 Poliéster PA base < 10000 240 <0,15 <2

BD POL 1104 Poliéster PA base < 3500 280 <0,15 <2

BD POL 1106 Poliéster - Base PA modificada < 3000 230 <0,15 <2

BD POL P 3102 PET 1500 - 3000 220 - 240 <0,1 <1

BD POL M 2101 Base de Mannich não propoxilada < 15000 440 <1,5 <1

ESPUMAS RÍGIDAS

Fácil de cortar

Suporta muito bem 
a compressão, a 

fricção e a abrasão

Pode ser cortado 
de forma simples 
e nos tamanhos 

necessários. 

É de fácil aderência, 
pelo que se mantém 

no sítio quando é 
fixado.

Boa aderência Resistente 

Resistente à 
passagem do 

tempo. Pode durar 
até 50 anos sem se 

deteriorar.

Leve 

A colocação é 
rápida devido à 

leveza do material. 

Impermeável 

Ideal para condições 
de humidade devido à 
sua impermeabilidade 

e capacidade de 
transpiração. 

Adaptabilidade



Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. 
Esta información no implica ninguna garantía, el cliente debe garantizar la 
idoneidad del contenido para su propósito particular. Nuestros productos se 
venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.
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