Informação do produto

FICHA TÉCNICA

ANTI-MANCHAS.
500 ml, 15 Oz, 420 g.

DESCRIÇÃO GERAL

IMAGEM		

Tinta formulada com resinas acrílicas e dissolvente de elevada qualidade,
juntamente com bióxido de titânio e aditivos para obter uma tinta com alto poder
de cobertura, ideal para tapar manchas difíceis de uma forma rápida e duradora.
DONUT
Identifica a cor
da tinta.

CARACTERÍSTICAS
Cor branco mate.
Secagem rápida.
Boa aderência.
Excelente poder de cobertura.
Não contém chumbo nem outros metais pesados.
Facilidade de aplicação e repintura.
Grande durabilidade da cor.
Não amarelece.

230 mm.

-

TAMPA
Protege a válvula
e o difusor

APLICAÇÕES
Devido às características do produto recomendamos o seu uso como camada
de fundo para outras tintas. Ainda que também se possa utilizar como tinta
de acabamento.
- Bricolagem
- Trabalhos manuais

- Indústria
- Doméstico

- Reparações em casa
- Tapa manchas de fumo e de humidade

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Agite muito bem o aerossol antes da sua utilização, aproximadamente um minuto
depois de ouvir o ruído do misturador.
- Aplique sobre superfícies limpas, secas e desengorduradas.
- Para obter melhores resultados, aplique camadas finas. É sempre melhor três
camadas finas do que uma grossa, repintáveis com a mesma tinta passados
10 minutos, ou com tinta plástica.
- Inverta o spray para purgar a válvula depois da utilização. Se o difusor estiver
obstruído, substitua-o por um novo.
- Não o aplique em equipamentos ligados nem em áreas pouco ventiladas.
- Peça as Fichas de Segurança.

65 mm.

ETIQUETA

DIFUSOR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo Ligante:
Cor:
Brilho:
Secagem ao tacto: ( ASTM D-1640 ISO 1517 ):
Secagem total ( ASTM D-1640 ISO 1517 ): 		
Espessura da camada seca:
Rendimento teórico (pintura contínua):
Diluente:
Vida do produto:
Repintura:
Resistência da pintura ao calor:
Condições de aplicação:

Acrílico termoplástico
Blanco
<10%
5’
20’
20 µ/camada (2 demãos)
3 m²
Acetato de butilo
(Armazenado correctamente) 5 anos
Depois de 5 ’
160ºC
Tº ambiente mínima 8ºC
Tº superfície de 5ºC a 50ºC
Humidade Máxima 85% R.H.P

EX0150987

Anti-manchas

EMBALAGEM
Capacidade nominal 500 ml.
Resistência da embalagem ao calor: <50ºC
Propelente: DME
Caixa (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

* Os testes de aderência foram realizados em placas de aço.

ATENÇÃO

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787- montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Empresa certificada de acordo com
a norma de qualidade.
ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004

Made in Europe.
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