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 Acabamento Dourado para Interior

 SYLURE OUROSYLURE OUROSYLURE OUROSYLURE OURO
 035-0066       

DESCRIÇÃO  Acabamento dourado, baseado em resina sintética e pigmentada com purpurina . 
UTILIZAÇÃO  Em molduras, frisos e outros apontamentos decorativos em mobiliário ou objectos de  

decoração de madeira ou metal, devidamente preparados, somente em interiores.
PROPRIEDADES  * Boa resistência à oxidação e retenção do dourado.

* Pode ser aplicado sobre superfícies já pintadas com acabamentos sintéticos .
COR(ES)  Ouro.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Meio-Brilho
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    1.23 + 0.02
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade ::::    15 s/FC4/25ºC
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    23 - 61ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Casos NormaisCasos NormaisCasos NormaisCasos Normais ::::
Limpeza de madeirasLimpeza de madeirasLimpeza de madeirasLimpeza de madeiras     ----    Desengordurar com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava ....
Limpeza de superfícies metálicasLimpeza de superfícies metálicasLimpeza de superfícies metálicasLimpeza de superfícies metálicas     ----    Desengordurar com DiluenteDiluenteDiluenteDiluente ,,,,    018-0007.

Recomendações EspeciaisRecomendações EspeciaisRecomendações EspeciaisRecomendações Especiais::::    As superfícies a pintar devem estar bem secas e limpas de 
gorduras, poeiras ou outras impurezas.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Trincha ou pistola convencional.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::    2 demãos tal qual o produto é fornecido.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
Ao tacto: 1 hora.
Para demãos seguintes: 4 horas.
Para utilização / manuseamento: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20ºC.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    Com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava  ou DiluenteDiluenteDiluenteDiluente ,,,,    018-0007.

RENDIMENTO  10 m
2

/litro/demão
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  1/4 litro.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos

OUTRAS INFORMAÇÕES  * Não deve ser repintado com Verniz para Metais e PedrasVerniz para Metais e PedrasVerniz para Metais e PedrasVerniz para Metais e Pedras , 040-0020.
* O acabamento dourado do Sylure OuroSylure OuroSylure OuroSylure Ouro  é conferido por um pigmento metálico especial, o 
qual, por fricção poderá "sujar" as mãos após secagem. Devido a este efeito, as superfícies 
aplicadas com o Sylure OuroSylure OuroSylure OuroSylure Ouro , não deverão ser sujeitas a esfrega/desgaste.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
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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