
para preencher, vedar e isolar,  
económico e de baixo  
consumo energético.

As correntes de ar resultantes de orifícios e aberturas provocam 

uma perda do calor interior e reduzem a eficácia até do melhor 

isolamento. O ar exterior pode entrar e sair do edifício de diversas 

formas, mas as vias mais comuns são através dos caixilhos  

de portas e janelas, sótãos, tomadas eléctricas, tubos e condutas, 

e pavimentos. GREAT STUFF™ PRO, vedante e isolante, é a solução 

ideal para este tipo de problemas. Este vedante de espuma  

de poliuretano pode ser aplicado com extrema precisão e fica 

seco em apenas 10 minutos. Após cerca de uma hora, logo  

que fique completamente seco, pode ser aparado, lixado  

ou pintado. GREAT STUFF PRO é fornecido em diversos formatos 

para satisfazer os requisitos de qualquer utilizador: lata de aplicação 

convencional, lata de aplicação 360º e lata de aplicação com pistola. 

Guia do Utilizador GREAT STUFF PRO

GREAT STUFF PRO adere na perfeição aos seguintes materiais:

››› betão    ››› tijolo

››› gesso    ››› pedra

››› madeira    ››› metal

››› maioria dos materiais plásticos

As suas propriedades de preenchimento e aderência são melhoradas 

se o óleo, a gordura, a sujidade e a humidade forem totalmente 

removidos da superfície a ser tratada.  

A espuma GREAT STUFF PRO expande depois de ser pulverizada sobre  

a superfície, pelo que só se deve preencher metade da cavidade  

a vedar, deixando espaço para que o produto expanda e preencha  

o espaço remanescente.

Janelas e Portas

Ideal para vedar as aberturas no contorno de caixilhos  

de portas e janelas de madeira, PVC e alumínio.

Casa e Jardim

Produto realmente prático para todos os tipos  

de trabalhos ao ar livre, como preenchimento  

de aberturas e isolamento de garagens e casas de jardim.

Materiais de construção

Veda fendas e cavidades na  

estrutura dos edifícios e em juntas nos pavimentos e paredes.

Sistemas de abastecimento de água

Apresenta excelentes resultados quando aplicado à volta dos pontos

                de inserção de tubos em pavimentos e paredes, assim como  

para isolar canalizações e condutas de água.

Sistemas de aquecimento e refrigeração

Preenchimento, vedação e isolamento de ventiladores  

de aquecimento. Possibilita a protecção e o isolamento  

de tubagens e a vedação de juntas e pontos de inserção.

Sistemas eléctricos

Pode ser facilmente aplicado à volta de caixas de derivação e tubagens.

GREAT STUFF PRO

®™* Marca Registada da The Dow Chemical Company (“Dow”)  
ou empresa associada da Dow



DOW PORTUGAL Soc. Unip. Lda

Soluções para a Construção

Ecoparque

3860-529 Estarreja

Tlf: 808 200 620

Fax: 808 200 630

E-Mail: styrofoam-pt@dow.com

Internet: www.styrofoameurope.com

®™* Marca Registada da The Dow Chemical Company (“Dow”) 
ou empresa associada da Dow

Nota:
As informações e os dados contidos na presente brochura não representam 
especificações de venda exactas. As características dos produtos referidos podem 
variar. As informações contidas no presente documento foram disponibilizadas 
de boa-fé, porém, não sugerem qualquer responsabilidade, garantia ou certeza sobre 
o desempenho dos produtos. Compete ao comprador determinar se os produtos 
da Dow se adequam à aplicação pretendida e garantir que o local de trabalho 
e o método de aplicação cumprem a legislação em vigor. Não é concedida qualquer 
licença relativamente ao uso de patentes ou outros direitos de propriedade 
industrial ou intelectual. Na eventualidade de adquirir produtos da Dow, 
aconselhamos o cumprimento das sugestões e recomendações mais actualizadas.

P-291-P-654-0906

Pistola para aplicação de GREAT STUFF PRO

Elevada precisão de controlo
Saída regulável do produto
Vedação segura e sem perdas, 
com possibilidade de reinício.

Produto de limpeza de Pistola GREAT STUFF

GREAT STUFF PRO todas as direcções, 360°

Espuma de poliuretano 
monocomponente, 
de expansão controlada

››› Lata de 750 ml de aplicação 
   em todas as direcções, 360°,  
   com palha aplicadora 
   em plástico.

GREAT STUFF PRO

Espuma de poliuretano 
monocomponente, de expansão 
controlada.

››› Lata de 150 ml de aplicação
  convencional com palha 
  aplicadora em plástico.

››› Lata de 750 ml de aplicação 
  convencional com pistola 
  aplicadora de saída regulável; 
  compatível com a maioria 
  das pistolas.

Produto de limpeza para pistolas profissionais. 
Dissolve e remove a espuma de poliuretano 
não endurecida.


