VERNIZ ESPECIAL METALIZADOS

Código do produto: S44

Descrição
Verniz acrílico de elevada qualidade que confere um acabamento de alto brilho ao Esmalte Metalizado Spray, similar a um
acabamento de duas camadas.
Possui uma excelente resistência à intempérie e não amarelece. Resiste às manchas de gasóleo, óleos e gorduras minerais.
Permite uma lavagem com detergentes e água. Não deve lavar-se com gasolina.

Campos de Aplicação
Em interiores e exteriores. Para melhorar o brilho e a luminosidade das tintas acrílicas como Esmalte Metalizado, Tinta
Fluorescente, etc., quer sejam cores envelhecidas por ação do sol e da chuva, como também às cores novas onde se
pretenda dar um aspeto mais brilhante.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica

Acabamento

Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Rendimento (UNE 48282)

Embalagem de 200ml: 0,5 m²

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC-+30 ºC

Apresentação

200ml

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 do 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.
Atenção à mudança lógica de cor que se gera ao aplicar o verniz, já que aumenta a intensidade da cor base.
Ensaiar previamente a compatibilidade, a fim de evitar decapagens ou alterações não desejadas.
Sobre superfícies recentemente pintadas com Esmalte metalizado aplicar diretamente Verniz Especial Metalizados.
Sobre superfícies envelhecidas com baixo brilho, é preferível homogeneizar o objeto com um polimento superficial, com papel
de lixa de água nº 360/400, com movimentos circulares para evitar no possível os raios da lixa. Limpar o pó e depois aplicar
uma ou duas camadas de Verniz especial Metalizados.
Pode-se polir o verniz após uma secagem de 24 horas.

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: 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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