FICHA TÉCNICA

92
Pintura acrílica mate exterior/interior
muito resistente á intemperie e sujidade
APRESENTAÇÃO:
4 l Ref.: 942
15 l Ref.: 1913
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:
• De uso exterior e interior.
• Aplicavel sobre superficies de gesso, cartão-gesso, cimento, fibro-cimento, ladrilho, etc.
• Grande resistencia á abrasão, intemperie e sujidade.
• Grande poder de cobertura.
• Acabamento mate. Cor branco e cores por pedido.
• Lavavel. Resistente á agua segundo DIN 53778 ( NORMA ALEMÃ ).
• Contem componentes fungicidas, inibidores de corrosão e conservantes.
APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE:
Suporte
As superficies a tratar devem estar sãs, secas e livres de pó, gorduras e ceras. Eliminar as
partes mal aderidas e eflorescencias. Se as superficies antigas, pintadas ou não, estiverem
contaminadas com musgos, devemos lava-las e desinfecta-las com FUNGISTOP.
Se as superficies forem muito brilhantes, lixa-las previamente com o objectivo de abrir o poro
melhorando assim, a aderencia da pintura.
Consolidar os suportes arenosos e/ou pouco consolidados com DELTAFIX ou outro primário
penetrante.
Reparar os defeitos com AGUAPLAST, lixar e eliminar o pó.
Se o fundo for muito absorvente, aplicar FIXACRYL ou outro primário a agua ou ainda, o
produto diluido a 10% com agua.
Aplicação
Uma vez preparado o suporte e aplicada uma primeira demão de tinta diluida a 10% com
agua, deixar secar e aplicar uma segunda demão sem diluir com trincha, rolo ou pistola Airless.
Limpar as ferramentas com agua, imediatamente depois de usar.
PRECAUÇÕES:
Não utilizar a temperaturas inferiores a 5ºC nem aplicar sobre superficies sobmetidas a
humidade permanente.
Homogeneizar a tinta antes de usar e abrigar o produto das geadas.
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FICHA TÉCNICA
DADOS TÉCNICOS
Base de Ligante
Diluente
Densidade
Extracto Seco
Aspecto
Cor.

Produto
Resinas acrílicas modificadas.
Agua
1.5 ± 0.05 gr/cc
57 ± 1%
Cremoso
Branco e cores por pedido.
Coloreavel com corantes a agua ou universais

Brilho
Resistencia ao esfregamento

Mate. Brilho <5% a 85º
Mais de 5.000 ciclos
Aplicação

Temperatura de Aplicação
Ferramenta
Limpeza da ferramenta
Diluição
Rendimento Teórico
Secagem ao tacto
Repintura

PROVISÃO:
APRESENTAÇÃO
Cubo plástico 4 l
Cubo plástico 15 l

Ente 5 e 35ºC
Trincha, rolo ou Pistola Airless
Com agua, imediatamente depois de usar
Rolo: 10% agua
Airless: 5-20% agua
2
9 - 15 m /l por demão, segundo tipo de superficie
Aprox. 30 minutos a 20ºC
4-5 horas

UNIDADES/ CAIXA
4
1

QUANTIDADE/ PALETE
36 caixas
27 embalagens

ARMAZENAGEM:
Conservar a embalagem bem fechada, ao abrigo de geadas e da acção directa do sol

SEGURANÇA:
Consultar etiqueta do produto.

Para maior informação consultar a Ficha de Dados de Segurança

Nota de carácter geral:
Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam notas gerais, resultado da nossa experiencia e
ensaios efectuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija
aos nossos serviços de aconselhamento técnico.

Homogeneizar a tinta antes de usar e preservar o produto das geadas.
Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
Tel.: (34) 902 100 250
Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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