LÍQUIDO ENMASCARADOR

Código do produto: 091 0038

Descrição
Liquido à base de borracha látex para preservar zonas de papel que se pretendam manter sem pintar.

Dados Técnicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,90 - 1,00 kg /l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

15 - 30 minutos.

Métodos de Aplicação

Pincel, tira linhas ou caneta

Diluente

Água

Limpeza de Utensílios

Água

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

> 100 ºC

Apresentação

100ml e 250 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 bem antes de usar. Aplica-se com pincel diretamente ou por cima de uma cor já aplicada e seca, sem insistir, na parte
do trabalho que se quer manter sem pintar, em camada abundante e rápida. Pode-se também aplicar com tira linhas ou
caneta.
Contudo, não se deve aplicar sobre papel molhado ou húmido.
Efetuar um ensaio antes de usar o produto, já que pode ser difícil de retirar em papéis fibrosos, porosos ou com pouca cola.
Uma vez seco, poder-se-à aplicar a aguarela ao redor e até mesmo por cima da película do Líquido Enmascarador
Não deixar o produto sobre o trabalho num tempo prolongado. Retira-se descascando ou esfregando com o dedo ou com uma
borracha de apagar, sendo aconselhável que este produto não permaneça em contacto com o suporte mais tempo do que o
indispensável para efetuar o trabalho.
Lavar de imediato os pincéis com água e sabão. Perante o perigo de que o líquido possa secar no pincel, recomendamos aplicalo com pincéis simples ou outros mais fáceis de limpar (espátulas, pincéis de borracha, tira linhas…)

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

Data de edição: 2015-01
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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