ZARCÃO DE CHUMBO
Exterior - Interior

Código do produto: 07F

Descrição
Primário antioxidante à base de óleo para ferro e aço. Pelas suas propriedades gordurosas, penetra e impregna os lugares de
difícil eliminação dos óxidos, assegurando uma eficaz protecção. Especial para embarcações de pesca e ambientes marinhos
agressivos.

Campos de Aplicação
Para toda classe de estruturas de ferro e aço. Também se usa como preparação em embarcações de madeira.

Dados Técnicos
Natureza

Óleo Sintético

Acabamento

Semi mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Laranja característico

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,96 - 2,02 kg./l

Rendimento (UNE 48282)

10 - 14 m2/l (35 - 45 µ secas)

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

6 - 8 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

48 - 72 horas

Métodos de Aplicação

Trincha

Limpeza de Utensílios

Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Titan

Espessura Recomendada (NP EN ISO
2808)

70 - 100 µ

Temperatura de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

44 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

56 - 57 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 350 g/l

Apresentação

4 l e 750ml.

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem,
rendimento, etc.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas e desoxidadas.
Aplicar duas camadas finas e deixar secar a fundo antes de aplicar a tinta de acabamento. Se necessitar de uma secagem
rápido, utilizar Primário Marinho Titan Yate.
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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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