
ZERO%
Existe SÓ um original e muitas imitações aproximadas

Em 2006 formulamos O PRIMEIRO ADESIVO 
BICOMPONENTE SEM SOLVENTE: ZERO%.
A experiência destes anos são a NOSSA garantia de 
confiabilidade do produto mais vendido hoje no seu 
gênero: desde 2006 mais de 9.000.000 kg vendidos.

A AUSÊNCIA DE SOLVENTE E A CLASSIFICAÇÃO EC1
certificam a baixíssima emissão de compostos orgânicos 
voláteis (COVs), quer durante a aplicação quer após a colo-
cação do piso.

RULE 1168
COMPLIANT

ZERO% tem o selo de certificação EMICODE EC1 e pode concorrer à obtenção do crédito EQ - Qualidade 
Ambiental Interna – Materiais com baixa emissão de COVs, do novo padrão internacional de certificação LEED v4.

vermeister.com



ZERO%, o original.
O primeiro adesivo bicomponente SEM SOLVENTE  
Em 2006 a Vermeister foi a primeira empresa a acreditar, formular e lançar no mercado dos 
pisos de madeira um adesivo bicomponente SEM SOLVENTE produzido com materiais eco-
compatíveis.  Zero%, fruto da contínua pesquisa e inovação dos laboratórios Vermeister tendo 
em vista o baixo impacto ambiental, é hoje o adesivo sem solvente mais usado. Excepcional 
rendimento e manutenção das saliências (cordões).
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DADOS TÉCNICOS características químico-físicas a 20°c

Relação de catálise A:B (peso) 9:1

Vida útil da mistura (Pot-life) (horas) 2

Tempo em aberto (horas) 1

Resistência à tração 
(UNI EN 14293 N/mm2)  > 6,0

Elasticidade (mm) >1,4

(Pull off) (Kg/cm2) > 70

Trânsito liberado ao fim de (horas) 24/48

Pronto a lixar ao fim de (dias) 3

Consumo médio (g/m2) 900/1400

Lançamento do adesivo ZERO%    2006
Vermeister, a PRIMEIRA empresa a formular
um adesivo bicomponente sem solvente  1
A nossa garantia, os Kg vendidos até hoje 9.000.000
Kg/cm2 de resistência à tração  70
Conteúdo de solvente 0

A ausência de solvente e a classificação EC1 certificam 
a baixíssima emissão de COVs quer durante a aplicação 
quer após a colocação do piso. RULE 1168

COMPLIANT
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