HIDROLIN
Fixador de Base Aquosa. Interior - Exterior

Código do produto: 056

Descrição
Fixador selador de base aquosa com grande poder de penetração, de utilização no interior e exterior para preparar as
superfícies antes de pintar e obter uma correta e segura aplicação das tintas.

Campos de Aplicação
Especialmente indicado para:
Paredes e tectos pouco consistentes ou muito porosos, de gesso, cimento, ladrilho.
Selante de tintas antigas, antes de pintar de novo.
Endurecedor incolor de argamassas e superfícies antigas que não se desejem pintar, e nas quais se pretenda obter uma
superfície consistente, evitando a sua deterioração.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica estirénica

Cor (EN ISO 11664-4)

Incoloro

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,00 - 1,10 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

8 - 12 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

20 - 30 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 - 6 horas

Métodos de Aplicação

Brocha, rodillo y pistola

Diluição

Agua

Limpeza de Utensílios

Agua

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas
horas.

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

Non flammable

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

12 - 13 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 5 g/l

Apresentação

4 l e 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:
Agitar bem a embalagem.
Limpar a superfície a pintar, eliminando o pó ou as tintas com má aderência.
Aplicar à trincha ou rolo numa só camada, repartindo o Fixador Hidrolín por toda a superfície, até à absorção completa.
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Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2014-10
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.

056 - HIDROLIN

2

