
Informação do produto    FICHA TÉCNICA  

TINTA DE RETOQUE GELCOAT
400 ml: 11 oz, 315 g

DESCRIÇÃO GERAL

Tinta acrílica brilhante à base de solvente especialmente concebida para a reparação 
estética de pequenas imperfeições em superfícies de gelcoat, como embarcações, 
carroçarias, depósitos, etc. Disponível apenas em branco RAL-9016, este produto é 
perfeitamente compatível com as massas Montana Colors.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Boa elasticidade.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Excelente aderência.
- Alto poder de cobertura.
- Brilho excelente.
- Elevada resistência às intempéries e em ambientes marinhos.
- Resultados perfeitos tanto em interiores como em exteriores.

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos de reparação e renovação em superfícies gelcoat, como 
embarcações (náutica desportiva, indústria pesqueira), carroçarias (caravanas, 
autocaravanas), depósitos, etc. Em superfícies muito dani� cadas, pode combinar-se 
perfeitamente com as massas de poliéster Montana Colors e os primários e vernizes 
da gama MTN PRO. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto 
após ter ouvido o ruído do misturador.

- Remova os restos de tinta dani� cada e desengordure adequadamente. 

- Em superfícies muito dani� cadas, aplique previamente uma massa de poliéster 
universal MTN. Se o dano for mais profundo, aplique primeiro a massa de 
poliéster MTN com � bra de vidro e, em seguida, a massa de poliéster universal 
MTN. 

- Para melhorar todo o processo, recomenda-se a aplicação do primário fosfatante 
MTN.  

- Aplique em camadas � nas para obter melhores resultados. É preferível aplicar
três camadas � nas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a 
mesma tinta.

- Permite um envernizamento posterior.
- Após a utilização, inverta o aerossol para purgar a válvula. Se o difusor � car 

obstruído, substitua-o por um novo.

- Consulte a � cha de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura de aplicação:  5 a 50 ºC
Secagem total:      2 h
Secagem ao tato:                                                             10 min
Desempenho teórico:                             400 ml: 2m2

Resistência do recipiente ao calor:    < 50 ºC 

160822

IMAGEM  

EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml.
Resistência do recipiente ao calor: <50 ºC 
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm
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DONUT
Identi� ca a cor 
de tinta.

TAMPA
Protege a válvula
e o difusor.

65 mm
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Pocket Cap
Fina – Thin

Made in Europe.

EMPRESA certi� cada de acordo com as normas 
de qualidade e ambientais.
ISO 9001 - ISO 14001

Pocket Cap
Fina – Thin

ETIQUETA DIFUSOR

Tinta de retoque gelcoat / Gelcoat retouch paint
EX014PR0025

TAMPA
Protege a válvula
e o difusor.

65 mm


