ACRÍLICO GOYA ESTUDO
Interior. Acetinado

Código do produto: 09M

Descrição
Tinta para artistas à base de resina 100% acrílica e pigmentos puros de elevada qualidade. Cores intensas e resistentes à luz.
Aplica-se sobre múltiplos suportes porosos (linho, madeira, cartão, etc.). Podem modificar-se as suas características
misturando-se com os Produtos Auxiliares Titan para acrílico. Secagem rápida. Diluição com água.

Campos de Aplicação
Geralmente, as cores acrílicas utilizam-se para pintar quadros sobre telas de linho, algodão e outros, mas também se podem
aplicar sobre qualquer superfície previamente preparada e isenta de gordura.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Carta de 40 tonalidades

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,10 - 1,31 Kg/l (segundo cor)

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 minutos (Se deseja atrasar a secagem entre 5 - 10 minutos adicone
uns 5% de Retardador de Secagem Acrílico)

Métodos de Aplicação

Pincel ou espátula

Diluição

Água

Limpeza de Utensílios

Água

Apresentação

Tubo: 125 ml e 230 ml e Frasco: 500 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:
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, isentas de gordura e isoladas adequadamente.
Preparação dos suportes
Telas de linho, aplicar uma ou duas demãos de Gesso Primário Universal Titan.
Gesso ou madeira: aplicar uma demão abundante de Selante TITAN ou Gesso Titan.
Outros suportes: Consultar.
Método de aplicação: aplicar uma camada com espessura máxima de 5 mm., com a ajuda de um pincel, espátula ou outro
utensílio adequado. Espessuras superiores a 5 mm. não são recomendáveis, já que se podem produzir defeitos na camada de
tinta.

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.
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Data de edição: 2014-09
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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