FUNDO POLIURETANO PAVIMENTOS INCOLOR
MADERLAK
Interior.

Código do produto: 189 7339

Descrição
Fundo primário de poliuretano de dois componentes combinado com polisocianato aromático para utilização em parquets e
pavimentos de madeira de interior. Boa lixagem e isolamento das gorduras e resinas do suporte a revestir. Secagem
relativamente rápida. Bom comportamento na repintura, garantindo a aderência das camadas aplicadas posteriormente.

Campos de Aplicação
Como fundo incolor em madeiras nobres e tropicais com elevado conteúdo de resinas e gorduras naturais. Madeiras e placas
que devam ser envernizadas e seja necessário evitar o impedimento da secagem pelo elevado conteúdo dos referidos suportes
em gordura, ceras ou pequenos conteúdos em humidade.

Dados Técnicos
Natureza

Poliuretano aromático

Acabamento

Meio Brilho

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,88 - 0,90 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

9 - 13 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Ao tato: 30 minutos, manipulável: 3 - 4 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

Mínimo: 4 horas, Máximo: não têm, prévia lixagem

Proporção da Mistura

Base/Catalizador: 1/1

Vida da Mistura a 23ºC

4 - 6 horas

Métodos de Aplicação

Aerográfica, trincha plana

Viscosidade de Aplicação

Copo Ford 4 a 25ºC: 12 -13 segundos

Diluição

Aerográfica: máx 5%, trincha plana: 5 - 10%

Diâmetro Bico

1,7 mm

Pressão Bico

2,5 - 3 bar

Diluente

Diluente Antivelo Retardante E

Limpeza de Utensílios

Solvente Limpeza Maderlak

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

Base: 7 ºC Endurecedor: 12 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

Base: 22,5 - 23,5% Endurecedor: 28 - 30 %

Apresentação

25l e 5 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
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secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas. Aquecer a 20ºC. Não utilizar
utensílios humedecidos com solvente gorduroso ou água.
O catalisador é um produto com validade, as embalagens uma vez abertas devem ser consumidas o antes possível.
Evitar passagens manuais repetidas, material de secagem relativamente rápida.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Lixar previamente a madeira a tratar, em caso de pretender colorir utilizar preferivelmente Corantes Universais Maderlak,
passadas 12 horas proceder à selagem do suporte com o Fundo Poliuretano Pavimentos Incolor.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Antes de proceder à repintura deverá lixar uma parte da superfície, aplicando nela o Fundo Poliuretano Pavimentos
Incolor, observando o comportamento do recobrimento antigo, se verificar qualquer tipo de anomalia, eliminar totalmente o
recobrimento antigo e fazer aplicação como nas superfícies não preparadas.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente o recobrimento antigo e fazer aplicação 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.

Data de edição: 2013-09
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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