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TINTA COBRE MANCHAS
Interior - Exterior. Mate.

    

Código do produto: S10

Descrição
Tinta isolante de secagem rápida para trabalhos de restauração tanto em interiores como exteriores.
Fórmula tixotrópica que permite obter excelentes resultados incluindo em adornos verticais. A aplicação é muito cómoda,
graças ao difusor de 360º.

Campos de Aplicação
Primário isolante de manchas de gordura, fuligem, nicotina e humidade, etc.
Também é adequado como primário de superfícies muito porosas como madeira, aglomerado, escayola e betão. Pode-se
utilizar como primário para colocação de papel pintado, sobre placas de escayola ou aglomerado.

Dados Técnicos
Natureza Polivinilo

Acabamento Mate

Cor (EN ISO 11664-4) Branco

Rendimento Embalagem 500 ml: 1 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 5 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283) A partir de 15 minutos

Condições de Aplicação, HR<80% +10 - + 30 ºC

Apresentação 500ml

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 energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.
Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.
A primeira camada isola áureas de água, manchas de gordura, fuligem e nicotina. A segunda camada propícia um excelente
poder de cobertura.
Terminar com qualquer tinta da nossa gama para paredes.

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
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desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08
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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