ACUALUX TITAN
Interior - Exterior. Mate

Código do produto: 099

Descrição
Tinta acrílica multi aderente. Utilização direta sobre madeira, cartão, escayola, cobre, latão, fibrocimento, ladrilho, metacrilato,
porexpán, aço preparado, etc. Fácil de aplicar e nivelar. Grande resistência ao desgaste e às lavagens. Efeito quadro de giz
macio. Lixável. Agitar antes de usar. Cores craqueláveis com a utilização do Craquelador Acualux.

Campos de Aplicação
Adequada para trabalhos manuais e de artesanato, criatividades e bricolage sobre madeira, tecido, papel, cimento, pedra,
marmorite, argila, gesso (escayolas), etc.

Dados Técnicos
Acabamento

Mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Catálogo 41 cores

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,16 - 1,33 kg /l (segundo cor)

Rendimento (UNE 48282)

9 - 12 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 2 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

6 - 12 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo e pistola aerográfica.

Diluição

Água

Limpeza de Utensílios

Água

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Apresentação

100 ml 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 a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e bem preparadas.
Esperar no mínimo 5 dias antes de começar a utilizar a superfície pintada como quadro.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Telas sem preparação: aplicar uma ou duas demãos de Gesso Preparação Universal Titan.
Gesso ou madeira: aplicar uma demão abundante de Selante Titan.
Em todos os casos terminar com uma ou duas demãos de Acualux Titan.
Outros suportes: Consultar.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Lavar e lixar com suavidade e aplicar diretamente Acualux Titan.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

1

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

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: 2015-06
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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