DILUENTE TITAN MR

Código do produto: 059

Descrição
Mistura de etil e meta xilenos. Solvente de evaporação média, com elevado poder de diluição.

Campos de Aplicação
Para diluir tintas de secagem rápida (Martelados e Oxirón Liso), epoxi, poliuretano e borracha clorada.

Dados Técnicos
Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0.86 -0,87 KG/L

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

25 ºC

Apresentação

1 l e 250 ml.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Fluidifica rapidamente as tintas, pelo que é imprescindível usá-lo com moderação.
Em tintas Epoxi ou Poliuretanos actua como Diluente, mas é conveniente fazer ensaios iniciais de compatibilidade.
Como orientação de utilização, para aplicação de um esmalte à pistola, recomenda-se usar 15 a 20% de Diluente Titan MR,
para aplicação à trincha ou rolo, recomenda-se utilizar 5 a 10%.
Na aplicação à trincha ou rolo de tintas alquidicas é possível usar este solvente, mas em quantidade limitada, já que pode
prejudicar as camadas de fundo não suficientemente secas.

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: 2019-11
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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