FUNDO FIXADOR H10
Exteriores - Interiores.

Código do produto: H10

Descrição
Fixador aquoso de siloxano para interiores e exteriores com grande poder de penetração para isolar superfícies muito porosas,
pulverulentas, caiadas, assim como tintas antigas com pouca dureza superficial como tintas à base de cal, gesso, escayolas
etc.
Sem cheiro.
Facilita a aderência de tintas no suporte e, além disso evita variações de aspeto no acabamento originadas pelas diferenças de
absorção do suporte.
Em aplicações no exterior, proporciona ao sistema de pintura uma maior impermeabilização à água da chuva.
Especialmente recomendado para gessos que se pintam pela primeira vez, para assegurar a consistência das futuras
aplicações de tinta.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica polisiloxano

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,90 - 1,10kg/l

Rendimento (UNE 48282)

2 - 5 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

20 - 30 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 - 6 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo e pistola

Diluente

Agua

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas
horas

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

12,5 - 13,5 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l

Apresentação

4l e 750ml

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 consistentes.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e
limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira demão diluída 20 - 30% com
água, e antes de secar aplicar uma camada sem diluir.
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Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-09
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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