APARELHO SINTÉTICO TITAN
Interior

Código do produto: 052

Descrição
Betume sintético de uso universal. Excelente preparação que elimina irregularidades, e nivela as superfícies deixando-as lisas e
em melhores condições para serem pintadas com esmaltes sintéticos, oleosos, à base de água, tintas plásticas, etc., e inclusivé
nitro celulósicos.
Elevada aderência, tenacidade e boa extensibilidade. Secagem rápida. Fácil lixagem.

Campos de Aplicação
Apropriado para todo o tipo de superficies, como a madeira, ferro, etc., onde se pretende um acabamento fino e de grande
qualidade.

Dados Técnicos
Natureza

Sintética

Acabamento

Mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Branco, cinza e branco para madeira (O aparelho branco para madeira
é mais brando e permite a sua lixagem em seco.)

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,96 - 2,04 Kg/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

4 - 6 horas

Métodos de Aplicação

Espátula e trincha

Limpeza de Utensílios

Aguarrás TITAN ou Solvente Sintéticos e Oleosos.

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

68 - 71%

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (g) (450/350) Max. COV 250 g/l

Apresentação

375ml e125 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:
Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Estender o produto, pela superfície a cobrir, alisando a superfície à
vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.
Depois da aplicação do aparelho deixar decorrer no mínimo 6 -8 horas para a repintura com tinta ou esmalte de acabamento,
alisar ou lixar previamente a superfície preparada.
Também pode ser utilizado como camada intermédia entre preparações alquidicas e acabamentos com solventes energéticos
de 1 ou 2 componentes, evitando assim um possível enrugamento da superfície da camada inferior.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
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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: 2020-09
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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