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DESCRIÇÃO 

 
É um esmalte sintético de alto brilho e grande poder de cobrição, formulado com resinas acidificas 
especiais, pigmentos e aditivos anticorrosivos de contrastada resistência e estabilidade. Sua 
aparência cremosa e de estrutura muito tixótrópica, proporciona níveis de acabado da máxima 
qualidade, sobre ferro sem necessidade de imprimação. 
 
Também utilizável como qualquer esmalte sintético sobre madeiras e outros materiais de obra. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Cor: Dependendo da carta de cores. Cores RAL sobre demanda. 
Aparência: Brilhante 
Peso específico: entre 0,95 gr./cm3 e 1,25 gr./cm3 dependendo da cor 
Secagem: 3 – 4 horas 
Aplicação: Broxa e pistola 
Rendimento: 12 – 14 m2/litro dependendo do estado da superfície. 
Viscosidade: 180 ± 30 segundos Copa Ford Nº 4 a 23ºC 
Sólidos em volumem: 54% em branco 
Grossura da capa seca: 100 micras recomendadas para a correta proteção anticorrosiva. 
Repintada: 24 horas 
 
APLICAÇÃO 

 
É um esmalte sintético brilhante de grande qualidade, que satisfaz as necessidades do pintor 
professional e da ama de casa, sendo muito adequado para a decoração e proteção de superfícies 
de ferro e acero, como: portas, cadeiras, mesas, janelas, radiadores, cercas, estruturas metálicas, 
maquinaria, barcos, etc, incluso estando oxidados, com as indicações recomendadas. 
 
O rendimento real dependera da grossura da capa, da natureza do substrato e do método de 
aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 
Remover bem o conteúdo do envase. Aplicar a broxa e rodelo a viscosidade original. Si se aplica a 
pistola, ajustar a viscosidade com diluidores adequados (Recomendamos Dissolvente Especial OX 
Jafesol). 
 
As superfícies que tenham pinturas velhas devem raspar-se e limpar-se em sua totalidade para 
garantir a aderência sobre as mesmas. 
 
Sobre ferro e acero com sinais de oxidação, se devem eliminar as partículas soltas ou si tem já 
lugares com corrosão, se devem escovar para eliminar o oxido solto.  
 
PRESENTAÇÃO 

 
Envases de: 375 ml; 750 ml y 4 Litros 
 
A informação deste documento serve de guia para o usuário, mas não oferece garantia. 
Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança. 


