
Ficha Técnica

Esmalte Sintético
Brilhante Jafep

Descripción  

É um esmalte sintético de alto brilho e grande poder de cobrição, formulado com resinas acídias especiais e pigmentos
de contrastada resistência e estabilidade a luz, que proporciona níveis de acabado da máxima qualidade.
Trata-se de um produto com a técnica de “altos sólidos” assim que se recomenda aplicar capas finas e respeitar os
tempos de secagem e repintado com o fim de obter as melhores e máximas prestações.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Depende da carta de cores. Cores RAL sobre demanda

Aspecto Brilhante

Peso específico entre 0,95 gr./cm3 e 1,25 gr./cm3 depende da cor

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 12 – 14 m2/litro dependendo do estado da superfície.

Repintado 24 horas

Secado 4-6 horas

http://www.jafep.com/
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Dónde aplicarlo  

Ferro, madeira, gesso, etc.
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, acero, madeira, gesso, etc, tais como:
portas, cadeiras, mesas, janelas, radiadores, grade, estruturas metálicas, maquinaria, barcos, etc.
O rendimento real dependera da grossura da capa, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Modo de empleo  

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. As superfícies que contenham pinturas velhas devem rascar-se e limpar-se
totalmente para garantir a aderência sobre as mesmas.
Ao aplicar sobre madeira e gesso, deve preparasse previamente a superfície com seladora adequada, como as nossas:
Seladora sintética ou nosso multiuso ao agua.
Sobre ferro e acero, deve proteger-se previamente a superfície com imprimação antioxidante ou mínio de chumbo. Sobre
acero galvanizado e soldaduras, realizar um tratamento prévio adequado.
Ao tratar-se de um produto de altos sólidos em interior pode bastar com uma mão só de esmalte. Ao exterior é
conveniente acabar com 2 ou 3 mãos.

Formatos  

Envases de: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 4 Litros; (16 Litros baixo pedido)
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