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 Esmalte Sintético para Metais no Interior e Exterior

 FerroVipFerroVipFerroVipFerroVip
 V42-       

DESCRIÇÃO  Esmalte sintético baseado em resinas alquídicas modificadas e com pigmentos  
especiais de grande solidez à luz e resistentes à oxidação. Disponível nos Acabamentos 
Liso Brilhante e Forjado. 

UTILIZAÇÃO  Especialmente indicado para a decoração e protecção da corrosão em todas as 
superfícies ferrosas tais como portas, gradeamentos, portões, e outras estruturas 
metálicas, no interior e exterior.

PROPRIEDADES  * Protecção anticorrosiva
* Elevada durabilidade
* Excelente aspecto decorativo: O acabamento Liso destaca-se pela sua excelente 
lacagem; O acabamento Forjado confere ao metal uma aparência moderna com o seu 
efeito ferro forja.
* Boa adesão sobre superfícies ferrosas
* Fácil aplicação

COR(ES)  Liso BrilhanteLiso BrilhanteLiso BrilhanteLiso Brilhante :::: Branco (V42-0001), Cinza Prata (V42-0706), Castanho (V42-0715), Verde 
Garrafa (V42-0720) e Preto (V42-2800).
ForjadoForjadoForjadoForjado ::::    Preto (V42-0601) e Cinzento (V42-0602)

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 DensidadeDensidadeDensidadeDensidade :::: 1,18 - 1,24 Kg/l (*)
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade :::: 77 - 82 KU/25ºC
Ponto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de Inflamação :::: 23 - 61 ºC
COVCOVCOVCOV''''ssss: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 500 g/l (2010).  Este produto 
contém no máximo 499 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de raizPintura de raizPintura de raizPintura de raiz
SUPERFÍCIES METÁLICAS 
a) Metais ferrosos - As superfícies a pintar devem estar secas, limpas e isentas de 
ferrugem. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de FerrugemRemovedor de FerrugemRemovedor de FerrugemRemovedor de Ferrugem
.
b) Metais não ferrosos - Deverá ser aplicado um primário de adesão adequado.

RepinturaRepinturaRepinturaRepintura
Pintura em bom estado - Após uma limpeza adequada, caso existam manchas de óleos 
ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da 
aplicação do esmalte.
Pintura em mau estado - Procede-se à decapagem de todo o esmalte com DecapanteDecapanteDecapanteDecapante     
UniversalUniversalUniversalUniversal     (928-000X), usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de 
borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na 
pintura de raiz.

Recomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiais ::::
As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras , poeiras ou 
outras impurezas.



No caso de se pretender obter uma maior protecção anti-corrosiva ou quando se tratar 
de aplicações no exterior em zonas consideravelmente agressivas,  deverá ser aplicado 
o Primário SPrimário SPrimário SPrimário S ////RRRR antes da aplicação do FerroVipFerroVipFerroVipFerroVip .

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas :::: Trincha, Rolo (só para Acabamento Brilhante) ou pistola.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::
No exterior aplicar 2 a 3 demãos de FerroVipFerroVipFerroVipFerroVip , de modo a obter pelo menos uma 
espessura seca de 100 microns. Em interiores, aplicar 1 a 2 demãos. 
Nas aplicações à trincha e rolo o produto deve ser aplicado tal e qual é fornecido . 
Nas aplicações à pistola, diluir com 10-20%, com Diluente SintéticoDiluente SintéticoDiluente SintéticoDiluente Sintético  (927-000X).
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
- Ao tacto: 2 a 4 horas.
- Para demãos seguintes: 16 a 24 horas,em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20ºC.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta : Com Diluente SintéticoDiluente SintéticoDiluente SintéticoDiluente Sintético  (927-000X).

RENDIMENTO  Aproximadamente 8 a 10 m2/Litro/Demão.

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  0,75 e 4 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 18 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Não aplicar a temperatura inferiores a 5ºC ou superiores a 35ºC.
 Antes da aplicação, o produto deve ser convenientemente homogeneizado.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo a  diluição 
recomendada. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura 
realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo 
exacto de COV's.

(*) Valor do esmalto Liso Brilhante na cor Branco.

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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