REVESTIMENTO LISO PETREX 5 (Tinta para exterior)
Informação Técnica

DESCRIÇÃO
Revestimento pétreo acrílico para exteriores. Impermeável e lavável. De grande resistência à
intempérie, ao salitre e à abrasão. Bom cobrimento e rendimento. Impermeabiliza a fachada,
mantendo a sua transpirabiliade.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Natureza: Copolímeros acrílicos
Cor: Branca e todas as cores da carta - catálogo
Aspecto: Mate
Peso Específico:1.35± 0.3 gr/cm3
Permeabilidade ao vapor de água (DIN EN 1062-2) :150 – 170 (g/m2 dia) dependendo das cores
Resistência às roçaduras em humidade:
- > 10000 ciclos ou camadas duplas (DIN 53778)
- Classe 3 (ISO 11998)
Secagem: 30 minutos aproximadamente
Diluente: Água
Aplicação: Broxa, rolo, pistola ou airless (ajustando a viscosidade)
Rendimento: 7 - 12 m2/ L. (dependendo das superfícies). Acabamento standard 5m2/L
Tingimento: Corantes JAFEP
Repintado: a partir de 5 horas
APLICAÇÃO
Para a decoração e protecção exterior: Fachadas, pátios, paredes exteriores, etc.; mas também pela
sua extraordinária lisura pode ser usado para decoração de interiores, especialmente nos tons pastel
com um maravilhoso acabamento, lavagem e rendimento insuperáveis.
O rendimento prático (real) depende da espessura da cobertura, a natureza do substrato e o método
de aplicação
MODO DE EMPREGO
Em superfícies novas limpas e secas, sem óxido, gordura nem salitre de:
- Cimento e concreto: Directamente, diluindo até 20% para a primeira camada. É recomendado
esperar o total do fraguamento dos concretos (30 dias) e a eliminação desescorantes se existem.
- Gesso ou madeira: Fixando previamente com Selador Sintético ou com Sellacryl JAFEP.
- Superfícies empoeiradas aplicar inicialmente um fundo fixador.

Em superfície antiga pintada:
- Com pinturas em bom estado, de qualidade: Lavar e lixar suavemente e aplicar a seguir.
- Com pinturas em mal estado: Eliminar e proceder como numa superfície nova.
- Em pinturas de têmpera, cola ou cal: Aplicar um fundo fixador ou Sellacryl JAFEP.
Em superfícies com bolor. Deve eliminar y sanear, com lixívias ou produtos específicos.
Em superfícies com salitre. Raspando e tratando quimicamente com produtos anti salitre.
Pelo geral é recomendado:
- Não aplicar se prevê chuva nas horas seguintes à sua aplicação.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5º C. ou superiores a 35o C.
- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.
APRESENTAÇÃO
Embalagens metálicas de: 4 litros; 15litros

A informação contida neste documento é útil como guia para o usuário, mas não oferece garantia.
Para informação relativa à segurança e meio ambiente consulte a Ficha de Dados de Segurança.

