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CONSERVANTE PARA PELÍCULAS DE TINTA H40

    

Código do produto: H40

Descrição
Concentrado de substâncias que se utiliza para aumentar a conservação do filme de tintas plásticas, especialmente quando
estão submetidas a condições que favorecem o aparecimento de fungos.

Dados Técnicos
Acabamento Liquido leitoso

Densidade (NP EN ISO 2811-1) 0,99 - 1,05 kg/l

Proporção da Mistura
Embalagem de 750 ml: 2 tampas de aditivo; 4l: 10 tampas ou 1/3 da
embalagem do aditivo; 15l e 20l: toda a embalagem de aditivo de
250ml.

Apresentação 250ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem.
Verter  a  quantidade adequada de aditivo  e  depois,  misturar  muito  bem com uma espátula  ou bastão até  à  completa
homogeneização de ambos os produtos. Para agitar embalagens de 15 - 20 litros ou tintas de elevada viscosidade é preferível
utilizar um agitador mecânico.
Finalmente proceder à aplicação da tinta de acordo com as instruções de aplicação.

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: 2019-04
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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