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1. Descrição Esmalte formulado com base em resinas alquídicas e pigmentação rigorosamente seleccionada e controlada. 

2. Utilização  Na indústria de construção civil, como acabamento brilhante de alta qualidade. Utilizado em todo o tipo de superfícies, mas 
especialmente indicado na pintura de madeiras e metais. 

3. Propriedades  Cheiro suave  
 Excelente retenção de brilho e cor.  
 Excelente lacagem.  
 Boa cobertura.  

4. Características  

 

- Brillho: brilhante 

- Densidade: 1,21 ± 0,02 (a 23ºC)  

- Viscosidade: 72-82 KU (a 23ºC) 

- Sólidos em volume: 63,12 ± 1% 

- Ponto de Inflamação: 21-55ºC (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE) 

- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l. Este produto contém no máx. 300 g/l COV. 

5. Preparação da 
superfície 

 

 

De um modo geral, as superficies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.  
Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma ISO 8501).  

Pinturas de Raiz: 

Recomendamos a aplicação do produto com um teor em humidade na madeira inferior a 15%.  
Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:  

 Madeiras:  
- Imunizador Bondex Tratamento refª 4380  
- Primário para madeiras refª 1410  
- Primário-aparelho isolante refª 1189  

 Metais  
Primários aconselhados:  

- Metais Ferrosos: Primário para Ferro refª 1490  
- Metais Não Ferrosos: Primário Multi-usos refª 1495  

Repinturas: 

Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a 
película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de esmalte.  

No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando 
possível) o Decapante refª 8008 (**). O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raíz.  
(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras refª 8014. 

Em paredes já pintadas com tintas aquosas, aplicar previamente uma demão com Primário-aparelho isolante refª 1189.  

6. Aplicação Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as 
superfícies devidamente preparadas aplicar 3 demãos de DYRULUX, distribuíndo-o uniformemente na superfície e no caso 
das madeiras, alisando sempre no sentido do veio da madeira. 

Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos 
por camada) 

7. Sistema de 
aplicação 

 Trincha, rolo ou pistola airless: sem diluição. 

8. Rendimento 12 m²/L (por demão)   

9. Secagem  Ao tacto: minimo 12 horas (a 23ºC)  
 Entre demãos: minimo 24 horas  

10. Limpeza Com diluente refª 8020 seguida de lavagem com água e detergente. 

11. Indicações 
importantes 

 As resinas alquidicas que entram na composição deste produto, têm como caracteristica normal a alteração da 
brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar. 

 Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35ºC ou inferior a 5ºC e com humidade relativa 
superior a 80%.  

 Na cor Alumínio (refª 826), pelas características do pigmento de alumínio, poderá verificar-se algum “gisamento” na 
fase inicial de enrijamento do produto com tendência a desaparecer com o tempo. 

 Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha 
de Dados de Segurança do produto.  

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso 
Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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