ACRITÓN ACRIFIX 002
Interior - Exterior

Código do produto: T30700

Descrição
Fixador acrílico penetrante de partículas muito finas (0,02µ) que pelo seu grande poder de penetração e aderência, está
indicado para a preparação e isolamento de suportes porosos em fachadas.
Excelente capacidade de penetração e isolamento de superfícies de gesso, cimento, etc.
Fixa a camada superficial do suporte.
Permite a aderência da tinta de acabamento ( em base aquosa) sobre o suporte a aplicar.
Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.
Transpirável.
Fácil aplicação e limpeza.
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Campos de Aplicação
Fixação de suportes pulverulentos tanto exteriores como interiores para uma correta aplicação de posteriores camadas de
revestimento ou tinta.

Dados Técnicos
Natureza

Acrílica pura

Acabamento

Acetinado / Mate conforme absorção do suporte segundo

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,05 ± 0,02 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

6 -10 m²/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

½ - 1 hora

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 - 6 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo e aerográfica

Diluente

Água

Limpeza de Utensílios

Limpar os utensílios com água imediatamente depois de utilizar.

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC . Não aplicar com previsão de chuva nas próximas
horas

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

27 ± 1 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l

Apresentação

20l, 5l e 1l

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:

1

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem. A superfície deve estar totalmente seca, limpa de pó, gorduras, salitre, fungo,
etc.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Desengordurar a superfície a pintar e eliminar mediante uma escovagem os restos de cimento, areia, etc. Com a superfície
isenta de resíduos, aplicar uma camada diluída( 1 parte de Acrifix 0,02: 1 parte de água). Aplicar uma segunda camada
também diluída se considerar necessário.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2015-07
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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