PINTURA PLÁSTICA MATE SUPER 86 (Tinta Plástica Mate)
Informação técnica
DESCRIÇÃO
Tinta aquosa de grande qualidade. Elaborada com resinas e pigmentos de grande resistência e solidez à luz. Fornece
acabamentos de espacial brancura, boa cobertura e laváveis. Em exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Natureza: Copolímeros Vinílicos
Cor: Branco
Aspecto: Mate
Densidade: 1,54 + 0.05 gr./cm3.
Sólidos por Volume : 45 % aprox.
Sólidos por peso: 65 % aprox.
Resistência à esfrega úmida: muito boa
- > 2500 ciclos (DIN 53778)
Secagem: 30 minutos aproximadamente
Repintado: 4-6 horas
Diluente: água
Limpeza de materiais: água
Limpeza de materiais: água
Rendimento: De 5 a 7 m2/Kg. (segundo as superfícies ) 7 – 10 m2 / L.e demão .
Tintagem: Colorantes JAFEP (corante)

APLICAÇÃO
Pintura e decoração de superfícies de alvenaria, em interior e exterior, onde você quiser um acabamento de qualidade,
sedoso, baixo odor e de fácil aplicação.
O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de
aplicação.

MODO DE EMPREGO
Sobre superfícies novas, limpas e secas, isentas de óxido, gordura ou salitre de:
- Cimento e betão: Deve ser completamente definido. Diretamente, diluindo até 15% para a primeira camada.,
- Gesso, estuque ou madeira: Fixando ou selando previamente com produtos adequados a cada caso. Diretamente, diluindo
até 15% para a primeira camada.
Sobre superfícies antigas pintadas:
- Com pinturas em bom estado, de qualidade: Lavar, lixar suavemente, reparar com massa se necessário e aplicar á
continuação.
- Com pinturas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.
Se a alcalinidade é detectado na suporte, devem ser corrigidos.
Em geral recomenda-se:
- Não aplicar quando se prevê chuva em 2 a 3 horas.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC ou superior a 30ºC.
- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.
Consultar a Ficha de Dados de Segurança.

APRESENTAÇÃO
Recipientes plásticos: 750 mL.; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros
A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

