TINTA SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO
Interior - Exterior. Mate fluorescente

Código do produto: S21

Descrição
Tinta fluorescente acrilica de elevada qualidade, secagem rápida e grande contraste que uma vez seco, permite uma rápida
localização visual. Seca com rapidez e permite, se for necessário, a remarcação em qualquer momento.
Para conseguir a maior fluorescência, é muito mais eficaz aplicar a Tinta de Marcação sobre superfícies o mais brancas
possíveis.
O desenho especial deste Marcador, permite a sua utilização em posição vertical e que invertido, pode portanto marcar
pavimentos, paredes e tectos. Inovadora tampa doseadora de segurança com bloqueador para evitar o acionamento
indesejado.
As marcas vão-se eliminando com o passar do tempo, pelo efeito degradador dos raios UV da luz solar, assim como pelo uso da
zona marcada.

Campos de Aplicação
Para a marcação provisória de trabalhos na construção, estensão de tubagens, em ruas, na indústria, marcação não
permanente em zonas florestais, pontos de referência na sinalização topográfica, tectos de túneis, telecomunicações,
marcação temporal de limites e zonas em campos desportivos, etc.
Permite marcar sobre pedra, cimento, ferro, areia, terra, erva*(É preciso verificar com antecedência que tipo de erva, e se
resiste sem alteração este produto), madeira, cortiça, asfalto, plástico e os materiais usualmente utilizados na construção.
Pode aplicar-se tanto em superifcies secas como húmidas ou molhadas.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica

Acabamento

Mate fluorescente

Cor (EN ISO 11664-4)

Ver catálogo

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

10 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

30 minutos

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Apresentação

500 ml

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.
Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.

1

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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