CORES A ÓLEO TITAN EXTRA FINOS

Código do produto: 090

Descrição
Cores a óleo de excepcional vivacidade de cor, excelente concentração pigmentos. Excelente resistência à luz. Absoluta
estabilidade.

Campos de Aplicação
Especial para aplicar sobre telas de linho, algodão ou outros, devidamente preparados.
Também se pode aplicar sobre outros suportes, como madeira, cartão, etc., sempre que estejam impermeabilizados com uma
preparação adequada, para que tenham uma boa aderência.

Dados Técnicos
Acabamento

Acetinado - Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

Catálogo 82 tonalidades

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,10 -2,45 Kg /l (segundo cor)

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 dia - 15 dias ( segundo a pigmentação). Os tempos de secagem,
correspondem a uma aplicação com espessura aproximada entre 0,1 e
0,5 mm.

Métodos de Aplicação

Pincel, trincha plana ou espátula

Diluição

Essência de Terebintina, Essência de Petróleo,

Limpeza de Utensílios

Limpa Pincéis

Apresentação

Tubos: 20ml, 60 ml, 200 ml e Frasco: 500 ml (segundo cor)

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:
Aplicação: Aplicar em camadas finas.
Preparação dos suportes: Os suportes devem estar limpos, secos e bem isolados.
O primário deve estar completamente seco, antes de aplicar as cores a óleo senão podem aparecer fendas, à medida que estas
vão secando.
Telas ou linho: aplicar Gesso Primário Universal Titan.
Madeira, cartão ou similares: aplicar Gesso Primário Universal TITAN ou Selante Aquoso Titan.
Repintura: Pode-se repintar por cima, tendo em conta que se deve evitar aplicar Seco sobre Gorduroso, para prevenir fissuras
e rechupes não desejados.
Entende-se como SECO: Fino (pouco oleoso), delgado, fluido, diluído.
Entende-se como GORDUROSO: Grosso (oleoso), espesso, viscoso.
Manter sempre as obras no interior.
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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: 2018-09
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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