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 Para Interior e Exterior
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DESCRIÇÃO  Tinta baseada numa dispersão aquosa de resina acrílica pigmentada com dióxido de titânio  
rutilo e cargas inertes. 

UTILIZAÇÃO  Como primário/subcapa para madeiras, no interior e no exterior.
PROPRIEDADES  * Secagem rápida.
COR(ES)  Branco acinzentado.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Fosco
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    1.28 + 0.02
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade ::::    77 - 82 KU/25 ºC
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    > 100ºC
COVCOVCOVCOV''''ssss: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto 
contém no máx. 29 g/l COV

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Casos normaisCasos normaisCasos normaisCasos normais ::::
LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza     - Desengordurar com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava .

Recomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiais::::    Por se tratar de um produto de base aquosa, pode verificar-se 
alguma aspereza do substrato após a 1ª demão, devido ao levantamento do pelo da 
madeira. É conveniente proceder a lixagem adequada.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Trincha ou rolo de esmalte.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::    2 demãos, diluídas até 10%, em volume, com água.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
Ao tacto: 10 minutos.
Para demãos seguintes: 30 minutos.
Para utilização/manuseamento: 30 minutos em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20 ºC.
Tempo para aplicação do acabamentoTempo para aplicação do acabamentoTempo para aplicação do acabamentoTempo para aplicação do acabamento ::::    30 minutos.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta :::: Com água.

RENDIMENTO  10 a 15 m
2

/litro/demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Esmaltes acrílicos Robbicril e esmaltes sintéticos Robbialac para Madeiras .

FORMATO(S)  750ml
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses

OUTRAS INFORMAÇÕES  * Quando se repintar com Esmaltes Acrílicos (039- e 048-), o material para a 2ª demão pode 
ser misturado meio por meio com o esmalte , por forma a assegurar melhor cobertura do 
sistema.
* Para a repintura com os esmaltes convencionais , baseados em solventes, não se deve fazer 
esta mistura.
* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, 
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por 
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos 
o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
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Esmaltes acrílicos RobbicrilRobbicrilRobbicrilRobbicril     e 
esmaltes Sintéticos RobbialacRobbialacRobbialacRobbialac     

para Madeiras

PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a ficha de segurança do produto .

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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