GOMA LACA

Código do produto: 091 0045

Descrição
Laca natural de acabamento brilhante. Isolante e primário de suportes porosos.

Campos de Aplicação
Utiliza-se como acabamento para a folha de ouro ou prata e similares. È um excelente verniz de acabamento duro e brilhante
para pinturas acrílicas e/ou vinílicas. Pode utilizar-se como primário de superfícies porosas como o gesso ou a madeira,
evitando absorções excessivas. Seca por evaporação. Adicionando corantes à base de álcool, podem-se obter elevadas
variedades de tons transparentes. Pode-se utilizar como aglutinante para pigmentos em pó. Verniz habitual em policromias.

Dados Técnicos
Acabamento

Liquido transparente ambarino. Brilhante

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,86 - 0,88 kg /l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

40 - 50 minutos

Métodos de Aplicação

Pincel, trincha plana, trincha ou boneca.

Diluição

Álcool

Limpeza de Utensílios

Álcool, Limpa pincéis

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

14 ºC

Apresentação

100ml, 250ml e 1L.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Sobre gesso ou outras superfícies porosas, atua como primário, aplicando uma ou duas camadas. Pode-se usar também como
verniz de acabamento brilhante.
Sobre madeira: Se a madeira for nova, tem que estar bem lisa (lixada), limpa e seca. Logo, deve-se dar 3 ou 4 camadas,
deixando secar totalmente entre cada camada. Aplicar a pincel, trincha ou trincha plana.
Sobre madeira, também se pode aplicar à boneca, enchendo e polindo lentamente pelo sistema clássico, com a boneca não
muito carregada. Podem dar-se as camadas que sejam necessárias, deixando secar totalmente entre uma e outra, até obter
um acabamento uniforme e brilhante

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
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Data de edição: 2014-11
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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