GEL ACRÍLICO BRILHANTE

Código do produto: 091 0062

Descrição
A técnica de aplicação própria de produtos acrílicos permite ampliar as suas possibilidades mediante o uso de gel. Misturado
com a tinta, pode modificar-se a transparência, a opacidade, o grau de brilho, a viscosidade e mesmo a textura.
O Gel Acrílico Brilhante tem viscosidade similar à Tinta Acrílica TITAN Extra Fino. Uma vez seco é brilhante, transparente,
impermeável e elástico.

Campos de Aplicação
Apto para suportes porosos, pode aplicar-se sobre todo o tipo de tecidos ou superfícies de madeira, cartão, gesso, etc.
Também se utiliza como camada base ou como acabamento em tintas acrílica. Aumenta o rendimento das cores acrílicas. O
seu poder de aderência torna útil as técnicas de “ collage”.
Pode pintar-se sobre com acrílicos, óleos, etc.

Dados Técnicos
Acabamento

Brillante

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,03 - 1,05 Kg/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 - 60 minutos (para uma espessura húmida de 0,2 - 0,5 mm)

Métodos de Aplicação

Trincha Plana ou Espátula

Limpeza de Utensílios

Água

Apresentação

230ml, 500ml.

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 devem estar bem desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente.
Misturado com Tinta TITAN Acrílico, aplicar uma camada de espessura máxima de 5 mm, com a ajuda de um pincel, espátula
ou outro utensílio adequado. Espessuras superiores a 5 mm não são recomendadas, já que podem produzir-se danos na
camada de tinta.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Tecidos: Primário Gesso Universal.
Gesso ou madeira: Selante TITAN ou Primário Gesso Universal.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Lavar e lixar com suavidade e aplicar directamente.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.
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Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2015-02
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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