ANTIFOULING MOTORES DE COLUNA

Código do produto: 07C

Descrição
Patente Antifouling sem estanho. Evita as incrustações nos motores fora de borda, hélices, flaps, lemes, etc.
A formulação especial à base de Hostaflon, melhora o rendimento do motor ao reduzir o atrito com a água.

Campos de Aplicação
Motores fora de borda, hélices, flaps, lemes, motores de coluna, etc.

Dados Técnicos
Natureza

Vinílica

Acabamento

Mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Preto e Cinza

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,60 - 1,70 kg /l (segundo cor)

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

25 - 30 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

Desde que esteja seco.

Métodos de Aplicação

Spray

Limpeza de Utensílios

Diluente TITAN Yate

Espessura Recomendada (NP EN ISO
2808)

50 - 100 µ película seca (aplicadas em 2 - 3 camadas)

Condições de Aplicação, HR<80%

10ºC - 30 ºC

Apresentação

500 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 fortemente a embalagem antes de usar. A superfície deve ser lavada para ficar isenta de sal. Lixar, limpar e secar. Não
pintar em pleno sol, nem com orvalho.
Para retocar sobre metais a descoberto em processos de secagem rápida, podem aplicar-se 2 camadas de Spray Primário
Marinho TITAN Yate, antes de aplicar o Spray Antifouling Motores de Coluna.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Desengordurar, lixar superficialmente e eliminar o pó. Pulverizar duas camadas abundantes de Spray Antifouling para
Motores de Coluna a 15 - 25 cm da superfície.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Sem incrustações, lixar superficialmente, eliminar o pó. Pulverizar duas camadas de Spray Antifouling para Motores de
Coluna a 15 - 25 cm da superfície.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
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Com metal ao descoberto e restos de primários e/ou patentes, reparar e eliminar por completo até chegar ao metal. Aplicar 2
camadas de Primário Epoxi TITAN Yate e proceder como na manutenção de superfícies já pintadas em bom estado.

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

Data de edição: 2018-08
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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