TITAN ESMALTE OURO

Código do produto: 008

Descrição
Esmalte decorativo de grande finura e beleza com o qual se obtém acabamentos de incomparável qualidade.

Campos de Aplicação
Especial para artes. Interiores. Ideal para fins decorativos, dourado de quadros, molduras, objetos de adorno e fantasia, efeito
policromia, etc.

Dados Técnicos
Acabamento

Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

3002 Ouro amarelo e 3003 Ouro avermelhado

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,32 - 1,39 kg /l

Rendimento (UNE 48282)

21 - 28 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

4 - 8 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, pistola ou imersão.

Diluente

Aguarrás Puro ou Solvente Sintéticos e Oleosos.

Limpeza de Utensílios

Aguarrás Puro ou Solvente Sintéticos e Oleosos.

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 °C - + 30 °C.

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

48 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

37.5 - 38.5 %

Apresentação

750ml, 125ml, 50 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem e aplicar sobre as superfícies limpas, secas e preparadas adequadamente.
Em ambientes húmidos ou contaminados enegrece ou escurece, por conter escamas de bronze ou latão.
Escurece em maior ou menor grau ao friccionar, uma vez seco. Pode proteger-se com uma camada muito fina da nossa Goma
Laca Titan Spray ou Verniz Protetor Efeito Cromo Spray, uma vez bem seco.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Gesso e madeira: Selante Titan.
Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Primário Multiuso.
Outros suportes: Consultar.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Lavar, lixar com suavidade e aplicar diretamente Esmalte TITAN Ouro.
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MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.

Data de edição: 2015-06
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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