TITANXYL LASUR COR
Interior - Exterior. Acetinado

Código do produto: 046

Descrição
Tratamento ideal para a proteção da madeira. Repele a água, secagem rápida e grande resistência à intempérie e à ação
destruidora dos raios solares, contém filtros ultravioletas.
Cores misturáveis e transparentes que permitem observar o aspecto natural da madeira e evidenciar a sua beleza.
Devido à sua estrutura microporosa, não forma pele sobre a superfície e deixa transpirar o vapor de água do interior da
madeira, regula a sua humidade e evita que fissure e escame. Em manutenção não é necessário lixar. Baixo odor.

Campos de Aplicação
Indicado para conferir beleza e durabilidade a janelas, portas, vigas, varandas, cercas e em geral toda a gama de estruturas de
madeira, peças de artesanato, etc.

Dados Técnicos
Natureza

Alquídica altos sólidos

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor e cores

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,86 - 0,90 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

10 - 14 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

4 - 8 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Trincha

Limpeza de Utensílios

Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

45 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

50 - 51 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV 400 g/l

Apresentação

4 l, 750ml e 375ml

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 tratar devem estar limpas, secas e isentas de qualquer camada de verniz ou tinta.
O conteúdo de humidade da madeira não deve ser superior a 20%.
Pode obter um acabamento mais regular se passar um pano ou pincel seco ao longo dos veios passados 15-30 minutos após
aplicação.
Madeiras resinosas ou tropicais: Consulta o Departamento Técnico.
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SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos.
Interiores: Aplicar uma camada de Titanxyl Lasur Fundo Ultra mais uma camada de Titanxyl Lasur Cor da tonalidade
desejada ou duas camadas de Titanxyl Lasur Cor se pretender obter maior contraste e evidenciar mais os veios da madeira.
Se a madeira não está muito polida ou é muito absorvente e se desejar um acabamento mais fino e liso, lixar suavemente a
superfície antes da última camada de Titanxyl Lasur Cor e aplicar uma camada final de Titanxyl Lasur Cor Incolor.
Exteriores: Aplicar uma camada de Titanxyl Proteção Total Ultra e 2 ou 3 camadas de Titanxyl Cor Acetinado. Com a
aplicação sucessiva de camadas de Titanxyl Lasur Cor obtém tons mais intensos. Para minimizar, uma vez obtido o tom
desejado, terminar o esquema de pintura com uma cor menos intensa da gama Titanxyl Lasur Cor. Em superfícies expostas à
intempérie não tratar só com Titanxyl Lasur Incolor.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Manutenção de madeiras “lasuradas”. Eliminar o pó e aplicar Titanxyl Cor Acetinado. Escolher uma cor menos intensa
da tinta para evitar o aumento da tonalidade ao efetuar a manutenção. Efetuar a manutenção quando se começa a ver a
madeira despida, pelo efeito do desgaste auto controlado do Titanxyl. Se deixar passar demasiado tempo e há grandes zonas
da superfície sem cor e a madeira começar a ver-se ressequida, igualizar a cor com lixa de papel e tratar como uma superfície
nova.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
É imprescindível eliminar totalmente a superfície ressequida e acinzentada, lixar ou raspar a fundo até deixar a descoberto a
madeira em bom estado. Depois tratar como nas superficies não envernizadas.

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

Data de edição: 2017-08
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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