SPRAY FIXADOR TITAN

Código do produto: S91 0015

Descrição
Fixador protetor para técnicas sobre papel: aguarela, carvão vegetal, pastel e similares. Adapta-se ao acabamento da técnica
que protege.

Campos de Aplicação
Se utilizar sobre aguarela ou tempera, proporciona um acabamento sobre o qual não se pode voltar a trabalhar. Atuam como
um fixador final.

Dados Técnicos
Acabamento

De acordo com o suporte aplicado

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,75 - 0,85 kg /l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 5 minutos

Apresentação

200ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem. Agitar o spray durante 1-2 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras que se encontram no
seu interior. Durante a utilização recomenda-se manter uma certa agitação.
É imprescindível efetuar um ensaio prévio sobre o tipo de suporte e a técnica pictórica utilizada, a fim de determinar se o
resultado satisfaz plenamente as suas expetativas.
Aplicar diretamente e em camadas finas, sobre as cores totalmente secas. Aplicar a uma distância de 25 cm da superfície a
proteger com movimentos de lado a lado, em camadas finas e rápidas, sobre passando os limites do trabalho e cruzando
posteriormente no sentido vertical, a fim de distribuir uniformemente por toda a superfície.
Não persistir em nenhuma zona, é preferível aplicar uma nova camada quando estiver totalmente seco.
Dependendo do número de camadas e da técnica utilizada, o aspeto pode variar, modificando a profundidade e a aparência de
algumas técnicas e suportes.

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

Data de edição: 2015-05
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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