
EndurisTM Asphalt Bleed Blocker
Camada Base Resistente à Exsumação para o Revestimento 
de Silicone Enduris 3500
Descrição do Produto
A camada de base GE Enduris Asphalt Bleed Blocker é um revestimento de barreira flexível, 
respirável e duradouro, utilizado para a prevenção de exsumação de materiais asfálticos e  
superfícies à base de asfalto.

Principais características e benefícios 
comuns
•   Versatilidade—Camada base de resina de polímero acrílico 

monocomponentepara aplicação com spray, pincel ou rolo.

•   Resistência à exsumação—Formulado com materiais  
especiais para impeder a exsumação de componentes de 
asfalto que possam descolorir a camada superior.

•   Excelente Aderência—Oferece aderência exceptional a 
superfícies de asfalto.

•   Respirável—A base Enduris Asphalt Bleed Blocker faz  
parte do sistema de revestimentos respiráveis que permite a 
eliminação da umidade retida.

•   Contraste de cores—A camada base é amarelo claro ao ser 
aplicada e escurece à medida que o produto seca, permitindo 
a confirmação visual para aplicação da camada base e  
também da camada superior branca.

Possíveis Aplicações
•   Revestimento barreira para utilização em superficies como 

BUR, betume modificado e chapa de cobertura asfáltica. 
(Verifique substrates com o seu representante da MPM/GE 
Silicones a compatilidade com outros substratos.)

Obs.: A base GE Enduris Asphalt Bleed Blocker não deve ser 
considerada para:

•   Superfícies não preparadas, incluindo, entre outras  
superficies molhadas, empoeiradas, com óleo, com alto  
teor de gesso, bolhas ou estruturalmente deficientes.

•   Aplicação em coberturas de armazenamento a frio sem  
barreira de vapor, aplicações em tanques criogênicos.

•   Uso em áreas expostas à água por longos períodod de 
tempo.

•   Superfícies em que a aderência não foi verificada por meio 
de testes.

Embalagem
Enduris Asphalt Bleed Blocker basecoat está atualmente  
disponível nos seguintes recipientes:

Balde de 5 galões (18,9 litros), 55 libras (24,9 kg)

Tonel de 55 galões (208,2 litros), 611 libras (276,9 kg)

Cores
A camada de base Enduris Asphalt Bleed Blocker basecoat 
está atualmente disponível em amarelo claro como item regular 
de estoque.
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Ficha de Dados Técnicos
Propriedades físicas típicas
Os valores das propriedades físicas típicas do Enduris Asphalt 
Bleed Blocker antes e depois da utilização são apresentados 
nas tabelas abaixo:

Propriedades Típicas(1)

Applicação
Misture bem antes de usar.

Este produto pode ser aplicado com pincel, rolo ou pulverizado 
sobre uma superfície limpa e seca.

•   As temperaturas ambientes devem estar acima de 5°C 
(40°F) e em alta, com umidade relativa abaixo de 90% e sem 
chances de chuva por 48 horas. O substrato de revestimento 
deve estar acima de 5°C (40°F) e abaixo de 38°C (100°F). 
Antes de aplicar uma camada adicional, a camada anterior 
deve estar completamente curada e seca.

•   Se alguma contaminação estiver presente na superfície  
curada, ela deve ser lavada e secada completamente antes 
de aplicar outra camada.

Taxa de Cobertura
Aplique a base Enduris Asphalt Bleed Blocker à taxa minima 
de 1,0 galões por 100 pés quadrados (9,3 metros quadrados) 
(espessura de 16 mil. com o produto molhado). A textura da 
superfície e o vento afetarão a espessura aplicada. Em áreas 
em que o material asfáltico foi aplicado a menos de 3 meses, 
como reparos e emendas, deixe o Asphalt Bleed Blocker curar 
de 2 a 24 horas dependendo da temperatura e do vento, faça 
então uma segunda aplicação à taxa de 1,0 galões por 100 pés 
quadrados (9,3 metros quadrados) (espessura de 16 mil. com 
o produto molhado). Quando estiver totalmente seco, o Asphalt 
Bleed Blocker poderá então receber a camada superior de 
Enduris 3500 Series Silicone.

Armazenamento do produto não curado
Os recipients de Enduris Asphalt Bleed Blocker devem ser 
selados quando não estiverem sendo usados e ser guardados 
em um local seco e fresco. Mantenha fora de temperaturas 
congelantes.
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(1)  As propriedades típicas correspondem à média dos dados e não devem ser usadas 
como especificações nem para desenvolvimento das mesmas.

Propriedade Método de testes Resultado
Sólidos por volume ASTM D 2697 46,0
Resistência à Tração ASTM D 2370 250 psi
Alongamento ASTM D 2370 250%

COV Baseado em < 50 g Litro EPA Method 24
Viscosidade  30000 cps

Peso por galão  11,1 libras (5.1 kg)  
  por galão
Ponto de ignição  Não inflamável
Vida Útil  12 meses
Limpeza  Sabão e água

Rendimento: 1 gal para 100 pés quadrados   7,4 mil. seco 
(1 gal para 9,29 metros quadrados)
Tempo de secagem 75°F (24°C) 2-4 horas

Tempo de Secagem / Cura(1)

(1)  As propriedades típicas correspondem à média dos dados e não devem ser usadas 
como especificações nem para desenvolvimento das mesmas.

Considerações Gerais de Uso
Condições Ambientais
A cura deste produto se dá pela evaporação da água. O 
produto não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente 
estiver abaixo de 7°C (45°F) ou se houver a possibilidade de 
a temperatura cair abaixo de 0°C (32°F) em até 24 horas após 
a aplicação. Não se recomenda aplicar se há probabiliade de 
chuva ou orvalho antes de o produto secar. Em condições de 
alta umidade, as aplicações no final da tarde devem ser  
evitadas, pois a formação de orvalho durante a noite em  
superfícies não curadas pode causar a lavagem do 
revestimento. Em condições marginais, múltiplas aplicações  
de camadas finas podem ajudar a garantir uma secagem  
adequada antes da chuva ou do congelamento durante a noite

Preparação da superfície
Geral: As superficies a serem revestidas devem estar  
secas, e sem sujeira, poeira, óleo, partículas soltas, britas,  
revestimentos descascandos e outros materiais estranhos.

Toda insulacão molhada deve ser retirada e trocada por  
materiais similares compatíveis.

Para obter os melhores resultados, use a lavadora de alta 
pressão em todas as superfícies com um mínimo de 2000 psi 
usando um bico turbo largo. Todas as precauções necessárias 
devem ser tomadas para evitar danos ao sistema do telhado. 
O mofo deve ser tratado com uma solução de água sanitária 
(1 parte de água sanitária, 2 partes de água), enxaguado 
completamente. Remendar e reparar rachaduras ou furos com 
selantes ou materiais de rejunte apropriados.
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Segurança do Produto, Manuseio e  
Armazenamento 
Os clientes que estão considerando utilizar este produto  
devem analisar a Ficha de Informações de Segurança do  
Material mais recente e o rótulo para ver as informações  
de segurança do produto, instruções de manuseio, uso de  
equipamento de proteção individual, se necessário, e  
quaisquer condições especiais de armazenamento necessárias. 
As fichas de Informações de Segurança estão disponíveis  
no site: www.ge.com/silicones ou a pedido a qualquer  
representante da MPM. O uso de outros materiais em conjunto 
com os produtos selantes da MPM (por exemplo, primers)  
podem requerer precauções adicionais. Favor analisar e seguir 
as informações de segurança fornecidas pelo fabricante dos 
outros materiais.

Ficha de Dados Técnicos
Limitações
Os clientes devem avaliar os produtos Momentative  
Performance Materials e tomar suas próprias decisões quanto 
à sua adequação para uso em suas aplicações específicas.

Status da Patente
Nada que consta no presente documento deverá ser  
interpretado como indicação da não existência de patentes 
pertinentes ou como concessão de permissão, indução ou 
recomendação da prática de qualquer invenção coberta por 
qualquer patente, sem a autorização do titular da mesma.
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GE est une marque commerciale de General Electric Company. Utilisée sous licence de marque.
Momentive est le partenaire exclusif autorisé par General Electric à développer et fabriquer des revêtements et des scellants GE Silicones.
L’utilisation du symbole «TM» désigne des marques déposées ou non de Momentive Performance Materials Inc. ou de ses sociétés affiliées.
Copyright 2020-2021 Momentive Performance Materials Inc. Todos os direitos reservados.

gesilicones.com

Centros de Atendimento ao Cliente

 AMÉRICAS 1 800 295 2392 Linha Gratuita*

 +704 805 6946 Linha Direta

AMÉRICA LATINA BRASIL
 +55 11 4534 9650 Linha Direta

 MÉXICO
 +52 55 2169 7670 Linha Direta

 *Todos os países das Américas

EMEAI – EUROPA, ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA E ÍNDIA EUROPA
 +390510924300 Linha Direta

 ÍNDIA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
 +91 44 71212207 Linha Direta*

 * Todos os países do Oriente Médio, África, Índia, Paquistão, 
Bangladesh, Sri Lanka

ÁSIA PACÍFICO CHINA
 800 820 0202 Linha Gratuita
 +86 21 3860 4892 Linha Direta

 JAPÃO
 +81 3 5544 311 Linha Direta

 COREIA
 +82 2 6201 4600 Linha Direta

 SUDESTE ASIÁTICO, AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA
 +60 3 9206 1543 Linha Direta*

 * Todos os países do Leste da Ásia (Malásia, Singapura,  
Tailândia, Indonésia, Vietnam, Filipinas, Camboja, Mianmar / 
outros países situados na região do Pacífico

Visite-nos em: www.gesilicones.com

Para mais informações, favor entrar em contato com a Equipe de Atendimento ao Cliente

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. E SUAS SUBISIDIÁRIAS OU AFILIADAS (COLETIVAMENTE DENOMINADAS 
“FORNECEDORES”) SÃO VENDIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE VENDA PADRÃO DO FORNECEDOR, QUE ESTÃO INCLUÍDAS NO CONTRATO DE  
DISTRIBUIÇÃO, VENDA OU OUTRO, IMPRESSO NO VERSO DO RECIBO DO PEDIDO E FATURA, E DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO. EMBORA AS INFORMAÇÕES, 
RECOMENDAÇÕES OU CONSELHOS AQUI CONTIDOS TENHAM SIDO DADOS DE BOA FÁ. OS FORNECEDORES NÃO FAZEM QUALQUER DECLARAÇÃO NEM  
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, (i) DE QUE OS RESULTADOS AQUI DESCRITO 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 RESULTADOS 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 ou serviços do fornecedor são seguras e adequadas para o uso sob as condições de uso final. Nada que consta do presente ou de qualquer outro documento, nem 
qualquer recomendação ou conselho dado verbalmente será considerado como alteração, variação, substituição ou dispensa de 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 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 outro direito de propriedade intelectual do Fornecedor que cubra o uso de tal material, produto, serviço ou 
formulação no caso de violação de qualquer.


