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DONUT
Identifica a cor 
da tinta.

TAMPA
Protege a válvula  
e o difusor

65 mm.

Informação do produto FICHA TÉCNICA 

REVESTIMENTO VINÍLICO MULTIUSOS
400 ml, 10.37 Oz, 294 g.

DESCRIÇÃO GERAL

O revestimento de vinil é uma tinta mate de secagem ao ar que uma vez seco se 
converte numa proteção removível. Desenvolvida para a proteção e personalização 
de objetos. Resistente à intempérie. Pode também dar um efeito “grip” à superfície 
pintada devido à sua característica “soft touch”.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidade de aplicação. 
- Excelente remoção (descolável).
- Bom poder de cobertura.
- Boa elasticidade.
- Acabamento “Soft Touch”.
- Para pintar sobre metais, plásticos, vidro e na maioria de tintas 2K.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes da sua utilização, aproximadamente um minuto 
depois de ouvir o ruído do misturador. 

- Aplicar sobre superfícies limpas, secas e não porosas. Recomendamos limpar 
a superfície com um desengordurante (álcool, dissolvente de limpeza, água e 
sabão etc...) ou qualquer outro produto específico adequado para as superfícies 
em concreto. Limpar com água e secar a superfície. Sobre superfícies já 
pintadas, só funcionará se a tinta aplicada for uma tinta lisa de dois componentes 
ou uma tinta lisa cozida. Qualquer dúvida, fazer uma pequena experiência antes. 

- Aplicar 5 ou 6 camadas finas para conseguir uma espessura suficiente, entre 
camada e camada deixar secar a tinta até que se obtenha um aspeto mate da 
película aproximadamente 5-10 minutos.

- Passadas unas 12 horas já se poderá descolar a película como se se tratasse 
de una película adesiva, levantando com a unha por um extremo e puxando 
podemos eliminar facilmente toda a tinta.

- 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. 
- Para mais informação consulte a ficha de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Cor: Ver Carta
Secagem ao tacto:  20’
Secagem total: 24h
Espessura da camada seca: 15 micras/capa
Rendimento teórico: 0,5 m2 (aprox.75 microns)
Vida do produto:   (Armazenado correctamente)  5 anos
Repintura: 5-10’
Resistência da pintura ao calor: < 100ºC
Condições de aplicação:   Tº ambiente mínima 8ºC

Tº superfície de 5ºC a 50ºC
Humidade Máxima 85% R.H.P

* Data da última revisão: 14/10/2018

EMBALAGEM

Capacidade nominal 400 ml.
Resistência da embalagem ao calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caixa  (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

APLICAÇÕES

Ideal para a proteção de metais, vidro, plásticos (PP, PVC, outros) ou qualquer superfície 
não porosa, oferecendo excelente remoção. Sobre superficies porosas a remoção da 
tinta pode ser mais difícil ou mesmo impossível.  

Pode ser aplicada sobre algumas superfícies pintadas, como a maioria das tintas 2K 
ou tintas em pó cozidas, mas não sobre as tintas de 1 componente. Em qualquer 
dos casos mencionados anteriormente, recomenda-se realizar um teste prévio antes 
de proceder com o trabalho final, e assegurar a boa remoção da mesma e que se 
conseguem as características desejadas.

IMAGEM  

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 Made in Europe.

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

1/2

ETIQUETA      DIFUSOR

COD. BARRAS/BAR CODE

Nombre del color
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

REF. N#
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CORES 

EX014V0602 Rojo Fluor   

EX014V0604 Verde Fluor

EX014V0157 Fucsia Fluor

EX014V0600 Amarillo Fluor

EX014V0601 Naranja Fluor

EX014V0151 Gris Oscuro

EX014V0152 Azul

EX014V0153 Blanco Perla

EX014V9010 Blanco

EX014V9011 Negro

EX014V0150 Rojo

EX014V0154 Verde

EX014V0155 Amarillo

EX014V0156 Naranja

ATENÇÃO
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EX014V0120 Aluminio Metal.

EX014V0121 Gris Metalizado

EX014V0123 Oro

EX014V0122 Negro Metal

EX014V0200 Transparente  
Brillo- Barniz

Made in Europe.

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


