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Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o 
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e 
substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar 
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de 
aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, 
recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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Especificações
Base Mistura de resinas sintéticas e borrachas com 

solvente.
Consistência Líquido tixotrópico
Sistema de cura Secagem física
Densidade Ca. 1,02 g/ml
Viscosidade (Brookfield) Ca. 48.000 mPa.s
Resistência à temperatura -25 °C → 80 °C
Tempo a partir do qual o adesivo deixa de ser 
viscoso ao toque

Ca. 45 minutos

Consumo (*) Ca. 0,7 kg/m²
Tempo de secagem (20°C e 60% H.R.) Ca. 2h
Couteúdo sólido total Ca. 50 %
(*) estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.

Descrição do produto
Antigravel forma uma camada protetora contra 
a ferrugem, sal, areia e pedras.

Propriedades
 Quando seco, confere um filme rígido 

elástico, de excelente resistência à 
gravilha.

 Não contém betume nem asfalto
 Pode ser pintado ou pulverizado.
 A camada seca não é afetada por água, 

nem solventes

Aplicações
 Protege os flancos inferiores do automóvel 

contra pedras e corrosão.
 A película também absorve bem o ruído e 

a vibração.
 Anti-gravilha por baixo dos pára-choques e 

painéis laterais de automóveis.
 Produto anti-ressonância nos pára-lamas e 

nos chassis dos automóveis.

Embalagem
Cor: preto, cinzento, branco
Embalagem: lata de 1 kg

Prazo de validade
2 anos na embalagem fechada, conservada 
em local seco e fresco, com temperaturas 
entre +5°C e +25°C.

Substratos
Substratos: metais
Natureza: limpo, seco, sem pó, nem gordura.
Preparação da superfície: Remove a ferrugem. 
Lixar as superfícies lisas aumenta a aderência.
Recomendamos um teste de compatibilidade 
preliminar.

Método de aplicação
Certifique-se de que a superfície da viatura 
está completamente seca, limpa e sem 
gordura. Cobrir as partes que não necessitam 
de tratamento. Agite a lata durante, pelo 
menos, 20 segundos. Antigravel pode ser 
aplicado com pincel ou rolo, mas é mais 
eficiente se pulverizado, sem diluir, com uma 
pistola de pressão de ar ou sem ar (pressão 
de spray recomendada: 4 bar e abertura de 
ponteira de 2 - 4 mm).
 Limpeza: acetona Após a cura, apenas pode 
ser removido mecanicamente.
Reparação: Com o mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança
Respeite as normas habituais de higiene no 
trabalho. Usar apenas em zonas bem 
ventiladas. Consulte a etiqueta e a ficha de 
dados de segurança para mais informação.
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Observações
 Dada a grande variedade de tintas 

disponíveis, recomenda-se a realização de 
um teste de compatibilidade antes da 
aplicação.

Responsabilidade
O conteúdo da presente ficha de dados 
técnicos é o resultado de testes, monitorização 
e experiência. Possui um caráter geral e não 
constitui nenhum tipo de responsabilidade. É 
responsabilidade do utilizador determinar 
pelos seus próprios testes se o produto é 
adequado para a aplicação.


