
Perfeito para cobrir agrafes, o GE Enduris Liquid 
Flashing vem agora empacotado em bisnagas de 
alumínio para uso com bocais de grande porte e 
especiais.

Carregue o seu aplicador e mãos à obra!

• Aplicação rápida e precisa em agrafes e cabeças de parafuso

• Alternativa conveniente para aplicação com balde e pincel

• Pronto para usar - não precisa misturar ou amassar

• Excelente para aplicação em clima frio

• A aplicação pode ser feita durante todo o ano –de 0°F a 120°F

GE Enduris™

Liquid Flashing
Sausage Packs
Projetos de telhado 
completos mais rápidos 
e mais fáceis.
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Selar agrafes e cabeças de 
parafuso em telhados de metal 
costumava ser uma tarefa 
demorada e difícil para as costas.

Com a embalagem em formato de 
bisnaga da GE Enduris Liquid Flashing, 
suas equipes de trabalho podem se 
concentrar mais facilmente e mais rápido 
nos agrafes.

A GE Enduris Liquid Flashing é 100% 
silicone para reparos eficazes e proteção 
de longo prazo em virtualmente todos os 
tipos de substratos de telhado, e em 
qualquer ambiente. Uma única aplicação é 
suficiente para selar agrafes, rachaduras e 
emendas. É perfeito para reparos 
urgentes antes de usar o revestimento GE 
Enduris.

Impermeável – Pronto para a chuva em 30 
minutos. Permanece inalterado mesmo com 
empossamento.

Durável – Bom desempenho nos ambientes mais 
extremos e exigentes. Proteção comprovada 
contra chuva, vento, neve, raios ultravioletas e 
temperaturas extremas.

Versátil – Aderência excelente a uma ampla gama 
de materiais e substratos, incluindo TPO, EDPM, 
metal, concreto e alvenaria.

Conveniente – Recipiente de 20 oz. Mais seguro e 
mais fácil de levar para o telhado comparado com o 
balde de 2 galões.

Pronto para usar – Não precisa amassar. Não precisa 
misturar.

Eficiente – Aplicação mais rápida e direcionada, 
menor custo com materiais e mão de obra, e entrega 
mais rápida do projeto.

Flexível – Fórmula com 100% de silicone, com 
alongamento excelente. Alta viscosidade para fácil 
aplicação em inclinações, superfícies verticais e 
parapeitos.

Seguro – Pouco odor e baixo COV. Formulado para 
uso em aplicações com pistola para bisnaga em larga 
escala, reduzindo o estresse nas costas.

siliconeforbuilding.com/liquidflashing

Disponível também em 
baldes de 2 galões!


