FUNDO ACRÍLICO SUPER LIXÁVEL

Código do produto: 07Y

Descrição
Camada de fundo de dois componentes de secagem rápido e elevado rendimento, extraordinária facilidade de lixagem e
rapidez na repintura.

Campos de Aplicação
Especial para superstruturas não submersas (obra morta) de aço, alumínio, poliéster e madeira, com irregularidades ou Gelcoat envelhecido etc., onde se pretenda uma boa base lisa para acabamentos com esmaltes de um ou dois componentes,
proporcionando uma excelente duração do brilho das camadas de acabamento.

Dados Técnicos
Natureza

Poliuretano Alifático

Acabamento

Mate sedoso

Cor (EN ISO 11664-4)

Branco

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,45 - 1,50kg. /l

Rendimento (UNE 48282)

6 - 10 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

20 - 30 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

1 hora

Proporção da Mistura

Base: 6, Endurecedor: 1

Vida da Mistura a 23ºC

4 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, Rolo, Pistola

Diluição

Trincha e Rolo: 5%, Pistola: 10 - 20%

Diluente

Diluente TITAN Yate

Limpeza de Utensílios

Diluente TITAN Yate

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

Base: 27 ºC / Durcisseur: 30,5ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

53 - 54 %

Apresentação

2,5 l.

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. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de sal (lavada). Não pintar em pleno sol
nem com orvalho.
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Fundo Acrílico Super Lixável deve-se aplicar sobre primários ou betumes epóxis. Não utilizar sobre produtos mono
componentes.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Em todos os casos: uma vez preparado convenientemente o suporte, aplicam-se as demãos necessárias de Fundo Acrílico
Super Lixável para obter uma base lisa. Geralmente 1- 2 demãos.
Caso necessite encher, utilizar uma das nossas massas da Linha TITAN Yate.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Molhar com agua doce e deixar secar. Lixar a superfície com folha de lixa do grau 280 - 320.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar os revestimentos anteriores e aplicar o primário adequado segundo o tipo de substrato.

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

Data de edição: 2013-09
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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