FUNDO NITRO TAPAPOROS BRANCO MADERLAK
Interior

Código do produto: 189 7612

Descrição
Fundo monocomponente branco de fácil lixagem para a proteção da madeira em interiores. Produto com poder de cobertura
médio, com uma rápida secagem do filme à temperatura ambiente. Resistente à limpeza.

Dados Técnicos
Natureza

Nitrocelulósica

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Branco

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,90 - 0,92 kg./l.

Rendimento (UNE 48282)

5 - 7 m2/l (30 - 40 µ)

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 5 horas, secagem ao tato: 9 -12 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

A partir de 4 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, pistola Aerográfica, airless

Diluição

10 - 15 %

Diluente

Diluente Laca Nitro

Limpeza de Utensílios

Solvente Limpeza Maderlak

Espessura Recomendada (NP EN ISO
2808)

30 -40 micras ( 150-200 micras húmidas)

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

14ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

19 - 20%

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 envernizar devem estar secas, isentas de pó, gorduras e óleos. Efetuar as aplicações de preferência à pistola.
Aplicar de acordo com a prática habitual de um bom envernizador.
Lixar previamente, terminar com Laca Nitro ou Verniz Sintético.

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: 2014-09
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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