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Para Interior e Exterior

SELANTE AQUOSO COLORIDO
020-0251

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES
COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO
APLICAÇÃO

RENDIMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

Selante aquoso opacificante, baseado numa dispersão de resina acrílica.
No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque, etc, ou já
revestidas com tintas convencionais antigas.
Contribui para a opacidade do sistema em que é utilizado. Regulariza a absorção do
substrato.
Branco + 6 cores disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer
(base 020-7000).
Viscosidade de aprovação: 61 - 67KU/25 ºC (a)
Densidade: 1.21 + 0.03 (a)
Ponto de inflamação: Não inflamável.
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto
contém no máx. 29 g/l COV
As paredes devem estar sãs, secas e isentas de poeiras.
Ferramentas: Trincha ou rolo.
Diluição e nº de demãos: Deve aplicar-se tal como é fornecido. Dependendo da natureza
do substrato, poderá ser ligeiramente diluído. Maiores diluições afectarão negativamente a
opacidade do sistema.
Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem
dos 20 ºC.
Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 a 3 horas antes de aplicar 1 demão de
tinta.
Lavagem da ferramenta: Com água.
2
Cerca de 9 a 10 m /litro, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
750ml, 4 litros (Branco e cores) e 15 litros (só Branco).
18 meses.
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.
(a) Os valores indicados são os da cor Branca.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
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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