
Ficha Técnica

Tinta Plástica Simplex
JSX-505-M

Ventajas
 

● Disfarça os repassos, não salpica
● Não goteja
● Mate extra
● Com conservante anti-fungos

 

Descripción  

A formulação inovadora da gama Simplex facilita a aplicação do produto por meio de propriedades tênsil-dinâmicas que
cooperam no melhor nivelamento, aumentando as propriedades mate e evitando salpicos. JSX-505-M é uma tinta vinílica
com um toque e aplicação agradável, lavável e com uma cobrição muito boa.

Propiedades  

● Simplex JSX 505-M esconde os repassos graças à sua formulação única tênsil-dinâmica que co-ajuda a aplicação,
nivelando as irregularidades deixadas pelo rolo ou pincel graças também a um tempo aberto mais longo e a uma
melhor coalescência.

● Os seus aglutinantes internos reduzem os salpicos e pingos do produto, facilitando a aplicação e minimizando a
mancha. Foi tomado especial cuidado na sua formulação para garantir que não haja odores desagradáveis, nem
durante a aplicação nem nos primeiros momentos de secagem e cura.

● Os resultados no banco de ensaio de brilho são extraordinários, conseguindo tonalidades bem abaixo do habitual e
classificando o produto como extra mate ou mate profundo.

● A sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger a película.

 

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2019/07/jsx-505-m.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Branco

Naturaleza Copolímeros de Vinil

Peso específico 1,55 ± 0,05 g/cm³

Viscosidad 9.000 ± 1.000 (Brookfield)

Partida arancelaria 3209100000

Datos de aplicación del producto

Herramienta Trincha, rolo, pistola ou airless

Rendimiento 7 - 9 m²/L/Demão

Diluyente Água

Repintado 4 - 6 horas

Secado 30 minutos (ao toque)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma UNE 48243)

Aspecto Aplicado Muito Mate

Dónde aplicarlo  

A Tinta Plástica Simplex JSX-505-M é adequada para pintar e decorar superfícies de alvenaria, onde se deseja um
acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e fácil de aplicar. É particularmente adequado para interiores, mas
também funciona bem no exterior.



Precauciones  

● Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ou superiores a 30 ºC.
● Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
● Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
● Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para

reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo  

Considerações preliminares

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Superfícies novas

● Cimento e betão: diretamente, diluindo até 15% para a primeira demão.
● Gesso, escaiola ou madeira: Fixação prévia com um selador aquoso, Sellaprim ou com Sellacryl JAFEP,

dependendo da superfície.

Superfícies velhas

● Com pinturas em bom estado: Lavar e lixar levemente e depois aplicar
● Com pinturas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície.
● Em pinturas a têmpera, cola ou cal: Devem ser completamente removidas. Reparação de irregularidades, lascas e

outros danos. Aplicar um primário fixador ou Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento  

● No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
● Manter fora da luz solar direta.
● Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Formatos  

Embalagens de plástico de: 15 litros

Memoria descriptiva  

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores mas também ao ar livre, de superfícies de alvenaria deve ser
realizada com a Tinta Plástica Simplex JSX-505-M da empresa Pinturas Jafep. A cobertura será de 7 a 9 m2/L e demão.
O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do
fabricante devem ser respeitadas.
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