GE Enduris

™

Liquid Flashing
Sausage Packs
Projetos de telhado
completos mais rápidos
e mais fáceis.

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

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.

Disponível também em
baldes 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

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. E SUAS SUBSIDIÁRIAS OU AFILIADAS (COLETIVAMENTE DENOMINADAS “O FORNECEDOR”) SÃO VENDIDOS DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES DE VENDA PADRÃO DO FORNECEDOR, AS QUAIS CONSTAM NO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO, VENDA OU OUTRO DOCUMENTO APLICÁVEL, IMPRESSO NO VERSO DO RECIBO DO PEDIDO E DA FATURA, E DISPONÍVEIS
MEDIANTE SOLICITAÇÃO. EMBORA AS INFORMAÇÕES, RECOMENDAÇÕES OU CONSELHOS AQUI CONTIDOS TENHAM SIDO DADOS DE BOA FÉ, O FORNECEDOR NÃO FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, (i) DE QUE OS RESULTADOS AQUI DESCRITOS SERÃO OBTIDOS NO ÂMBITO DAS CONDIÇÕES DE USO FINAL, OU (ii) COM RELAÇÃO À EFICÁCIA OU SEGURANÇA DE QUALQUER FORMULAÇÃO QUE INCORPORE SEUS
PRODUTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES OU CONSELHO. SALVO CONFORME PREVISTO NAS CONDIÇÕES PADRÃO DE VENDAS DO FORNECEDOR, O FORNECEDOR E SEUS REPRESENTANTES NÃO SERÃO DE FORMA
ALGUMA RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS RESULTANTES DO USO DE SEUS MATERIAIS, PRODUTOS OU SERVIÇOS, AQUI DESCRITOS. Cabe inteiramente ao usuário a responsabilidade de tomar suas próprias decisões
quanto à adequação dos materiais, serviços, recomendações ou conselhos do Fornecedor para os usos específicos do usuário. O usuário deverá obrigatoriamente identificar e realizar todos os testes e análises necessárias para
assegurar que as peças acabadas que incorporam os produtos, materiais ou serviços do Fornecedor serão seguras e adequadas ou renunciar quaisquer disposições das Condições de Venda Padrão do Fornecedor e ou desta
Declaração de Isenção de Responsabilidade, a não ser que tais modificações sejam especificamente acordadas por escrito e assinadas pelo Fornecedor. Nenhuma declaração aqui contida, referente ao uso possível ou sugerido de
qualquer material, produto, serviço ou formulação, destina-se ou deve ser interpretada como concessão de qualquer licença no âmbito de quaisquer patentes ou outros direitos de propriedade intelectual do Fornecedor que cubra o
uso ou formulação, ou como recomendação de uso de tal material, produto, serviço ou formulação em caso de violação de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual.
GE é marca registrada da General Electric Company, usada sob licença pela Momentive Performance Materials Inc.
Enduris é marca registrada da Momentive Performance Materials Inc.
Copyright 2021 da Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos reservados.

