ESMALTE TITANLUX ASPETO CERÂMICO
Interior - Exterior. Acetinado

Código do produto: 00C 4290

Descrição
Esmalte de dois componentes à base de Poliol Acrílico com elevado grau de reticulação e Isocianato Alifático. De elevada dureza e elasticidade,
excelente retenção de brilho e resistência à intempérie, ao desgaste, à lavagem e aos agentes químicos (gorduras, gasolina, etc.). Não amarelece.

Campos de Aplicação
Interiores e exteriores. Ideal para renovação de quartos de banho (sanitários, banheiras, lavatórios, ladrilhos, anteparos,
ferragens, etc.) e a harmonização de outros elementos (radiadores, janelas, armários, etc.).
Também é indicado em cozinhas (arcas frigorificas, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos) e sobre superfícies de
madeira, estratificados de melanina, ferro, cimento, alumínio, etc., convenientemente preparados.

Dados Técnicos
Natureza

Poliol Acrílico e Isocianato Alifático

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Branco

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,34 - 1,39 kg. /l

Rendimento (UNE 48282)

14 - 18 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

4 - 6 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

12 - 24 horas

Proporção da Mistura

Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte

Vida da Mistura a 23ºC

4 - 8 horas

Métodos de Aplicação

Rolo, pistola e trincha ( A aplicação à trincha só se recomenda para
superfícies pequenas ou estreitas)

Limpeza de Utensílios

Diluente TITAN Yate

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

Base: 35º C, Endurecedor: 38º C

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

52 - 54 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COV's 500 g/l

Apresentação

750ml.

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.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.
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Eliminar qualquer camada de tinta, resto de sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando solvente ou decapante, segundo
as necessidades.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos.
Aplicar Preparação Multiusos ou Primário Epoxi TITAN Yate segundo as necessidades.
Ferro e aço: depois de previamente lavado e desoxidado aplicar Preparação Multiusos ou Primário Epoxi TITAN Yate
segundo as necessidades. Para trabalhos no exterior são necessárias duas demãos do primário selecionado. Em interiores, uma
camada será suficiente.
Cerâmica e metais não ferrosos: desengordurar e aplicar Preparação Multiusos ou Primário Epoxi TITAN Yate
segundo as necessidades.
Em todos os casos para:
Interiores: acabar com 1 ou 2 demãos de Esmalte Titanlux Aspeto Cerâmico.
Exteriores: acabar com 2 ou 3 demãos de Esmalte Titanlux Aspeto Cerâmico.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Betumar se necessário com Betume Epoxi TITAN Yate e uma vez lavadas, lixadas e limpas aplicar diretamente 1 ou 2
camadas de Esmalte Titanlux Aspeto Cerâmico.
Em banheiras esperar 72 horas depois da última camada, antes de enche-la.
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.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-07
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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