PIN SPORT (LINHA ESPORTIVA)
Informação Técnica

DESCRIÇÃO
Revestimento aquoso de um componente, á base de resinas acrílicas, com grande dureza e
aderência. Altamente resistente à abrasão e à intempérie, graças às suas cores, resistente à luz.
Anti-poeira
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Natureza: Acrílica
Cor: Rojo Oxido ( Vermelho Óxido ), Verde Cromo (Verde Chrome), Verde oscuro (verde escuro) ,
Azul 5015, Blanco (branco) e outras por encomenda
Aparência: mate
Densidade: 1,50 gr./cm3
Secagem: 30 - 45 minutos
Diluente: Água
Aplicação: Brocha, rolo, pistola ou airless
Rendimento: 6 - 8 m2/kg. e camada (pode ser reduzida em superfícies com drenagem)
Repintura: A partir de 6 horas.
APLICAÇÃO

Pela sua grande dureza, resistência ao exterior e á abrasão é idónea para a pintura de superfícies de
cimento e betão dedicadas a actividades desportivas: Ténis, frontão, etc.
Proteção decorativa e anti-poeira sobre concreto e agramassa.
Bom comportamento en calçadas, rotundas, etc.
O rendimento prático (real) depende da espessura da cobertura, a natureza do substrato e o método
de aplicação.
MODO DE EMPREGO
- Sobre superfícies novas, eliminar o pó e a sujidade e aplicar uma primeira capa diluída em uns
25%.
Se a superfície for muito absorvente ou apresentara partículas soltas recomenda-se o uso prévio de
um fixador do tipo Sellacryl.
Se a superfície tiver pouca aderência, cimento polido ou tratado, deve tornar áspera a superfície por
meios mecânicos ou químicos.

- Sobre superfícies já pintadas em bom estado: lavar, lixar suavemente e aplicar á continuação. Se
estiverem em mau estado hão-de se eliminar totalmente.
-Em geral é recomendado: não aplicar a temperaturas inferiores a 5º C e não expor as embalagens a
temperaturas extremas.
APRESENTAÇÃO
Embalagens plásticas de 4 Litros, 15 Litros.
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.

