TITAN BANHOS E COZINHAS ESMALTE AZULEJOS
Interiores. Acetinado

Código do produto: 02E

Descrição
Esmalte sintético acetinado de fácil aplicação, obtendo-se acabamentos de elevada perfeição e suavidade ao tacto. Grande
dureza e resistência ao desgaste, riscos, sabão, manchas de licor, sumos, óleo, etc. Muito Lavável. Não indicado para
imersão, nem zonas com condensação constante.

Campos de Aplicação
Esmalte de interiores para aplicação sobre azulejos de cerâmica. Não utilizar em tijoleiras de chão nem prateleiras.

Dados Técnicos
Natureza

Alquidica Modificada

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Branco e 4 cores

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,35 - 1,65 kg/l

Rendimento (UNE 48282)

12 - 14 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

4 - 5 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

18 - 24 h

Métodos de Aplicação

Trincha e rolo

Limpeza de Utensílios

Solvente Sintéticos e Oleosos, Solvente sem cheiro ou Aguarrás Mineral

Coloração

Corante Universal Titan ou Sistema Tintométrico Titan (max. 5% em
volume)

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

40 - 41 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

47,5 - 51,7%

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COVs 300 g/l

Apresentação

750 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:
Limpar e desengordurar bem a superfície com água e sabão, antes de pintar, evitando a utilização de produtos de limpeza com
silicone ou cera. Deixar secar em profundidade.
Para assegurar uma melhor aderência, as juntas devem ser esfregadas com uma escova, afim de eliminar toda a sujidade,
fungos, gorduras, etc. Depois deixar secar bem a superfície com um pano limpo.
Agitar bem o produto e aplicar uma camada fina. No caso de ter de cobrir cores intensas, recomenda-se aplicar uma segunda
demão.
Deve-se prestar especial atenção às juntas e esquinas. Isolar estas zonas com silicone para evitar a entrada de humidade.
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Esperar 5 dias para utilizar as zonas de água, passado este período, pode lavar-se a superfície com um
detergente suave. Não utilizar produtos abrasivos, esfregões ou escovas pois riscam o esmalte.
A temperaturas do suporte inferiores a 10ºC e com rendimentos baixos o tempo de repintura aumenta. Comprovar se a
secagem está completa antes de repintar.
IMPORTANTE: alcança o seu grau definitivo de brilho acetinado passados 3 dias aproximadamente, dependendo da
temperatura ambiente (contém poucos solventes).

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: 2019-12
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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