
SOLUCIONES S-90N FIJADOR
BIOSOSTENIBLE NATURAL

Código de producto: Q90

Descripción
Fixador de partícula fina, formulado segundos critérios de sustentabilidade. Mais de 65% dos seus
componentes estão classificados como MRS (Material Reutilization Score), não contém compostos orgânicos
voláteis, nem agentes biocidas, pelo que está indicada para utilizadores que possuam uma sensibilidade
alérgica aos referidos compostos. Para selar superfícies que apresentem um estado muito poroso,
pulverulentos (gesso, escayolas), etc. Facilita a aplicação e melhora a aderência das tintas e dos revestimentos
ao suporte evitando variações no acabamento final por diferenças de absorção. Resistente aos alcalis.
Certificação Cradle to Cradle: Ouro.
Prémio REBUILD 2019 na Inovação de Produto, Material ou Nano material

Cradle to Cradle

Datos técnicos

Naturaleza Acrílica estirenada (Biomass balance)

Color (UNE EN ISO 11664-4) Incolor

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,03 -1,07 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282) 6-10 m2/l variável segundo a porosidade da superfície

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 1 hour

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 4 hours

Métodos de Aplicación Trincha, rolo e airless

Dilucion Até 400 % segundo as condições do suporte

Diluyente Água

Limpieza de Utensilios Água

Condiciones de Aplicación, HR<80% +10ºC - +30ºC. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.

COV (UNE EN ISO 11890-2) 2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l

Presentación 15l

Certificaciones
Certificação Cradle to Cradle: Ouro ( LEED Credits)
https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/p80-titan-natural-industrias-titan-s.a.u

Modo de empleo

https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/p80-titan-natural-industrias-titan-s.a.u
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RECOMENDACIONES GENERALES:
Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e
consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.
Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.
Aplicar 1 ou 2 camadas segundo o estado da superfície.
Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e limpar toda a
sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira camada convenientemente diluída com água, e aplicar uma
segunda camada se considerar necessário.

Precauciones
Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é
imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que
constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um
acabamento perfeito com garantia.
Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Fecha de actualización : 2021-03
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda
responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. l. Pratenc, c/114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T.+34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia. Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia T .+351 229 865 450 - F.+351 229 810 764   


