SPRAY VERNIZ PLASTIFICADOR

Código do produto: S91 0018

Descrição
Revestimento acrílico de secagem rápida, ligeiramente acetinado, para proteger documentos. Repele a água e a sujidade,
proporciona um acabamento de tato cálido e sedoso. Não altera os caracteres gráficos.
Forma, sobre as superfícies tratadas, uma película incolor, transparente e flexível que o isola e protege, diminuindo assim os
desgastes causados pela manipulação excessiva, a luz solar, o pó, a humidade, a neve, a água, etc.
Adere de forma permanente.
Sobre o Verniz Plastificador, pode-se escrever com marcadores permanentes, em situações de chuva, neve, etc., fica
perfeitamente fixo. Sendo por tanto uma ajuda em atividades lúdicas e/ou desportivas à intempérie, onde se devam tomar
notas.

Campos de Aplicação
Para proteger manuscritos, folhas, desenhos, títulos, cadernetas, cartões, papel de fax, mapas, folhas de jornais, etc.
Na proteção de rótulos e indicadores feitos de papel, a aplicação do Verniz Plastificador, alarga a vida do indicador sem se
deteriorar.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,75 - 0,85 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

Embalagem 400 ml: 0,8 - 1,2 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Ao tato: 2 horas / Total : 24 horas

Apresentação

200ml e 400ml

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 bem a embalagem durante 3 minutos. Durante a sua utilização recomenda-se manter uma certa agitação.
Não pulverizar sobre superfícies que estão pintadas com Laca de resina sintética.
É imprescindível efetuar um teste prévio sobre o tipo de suporte e a técnica pictórica utilizada, a fim de
determinar se o resultado satisfaz plenamente as suas expetativas.
Sobre suportes muito porosos e absorventes, papéis de pouca gramagem ou de baixa qualidade (por exemplo papel de jornal):
é imprescindível aplicar a uma distância de 20 cm em passagens muito rápidas e finas, com a finalidade de que o Verniz
Plastificador não ultrapasse e altere o verso, esperar que seque a primeira camada, e aplicar uma segunda de igual forma.
Repetir a operação até conseguir o aspeto desejado.
Sobre suportes acetinados e/ou brilhantes, menos porosos: Aplicar em passagens cruzadas uma ou duas camadas do Verniz
Plastificador, deixando passar entre as mesmas, o tempo de secagem indicado.
Em todos os casos, quantas mais camadas se aplicar, sucederá o seguinte:
1º Aumenta a espessura do filme, o brilho e a proteção em geral. E com isso, a rigidez (plastificação) do suporte.
2º Diminui a flexibilidade nas dobras, se as houver, correndo o risco de ficar estriado com o uso contínuo.
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Se preferir um acabamento com grande rigidez, aplicar o verniz em ambas as faces. Primeiro uma e logo a outra, respeitando
os intervalos de secagem.
Não submeter o objeto, a temperaturas superiores a 50ºC já que pode ficar momentaneamente pegajoso.
Antes de utilizar o objeto plastificado (dobrar, guardar na carteira, emoldurar, etc.), assegure-se de que está totalmente seco e
duro. Para isto recomenda-se deixar 24 horas em local resguardado, antes de o manipular.

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

Data de edição: 2015-10
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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