PLASXANO (Tinta Plástica Int./Ext.)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS
Tinta aquosa mate baseada numa emulsão de um copolímero de estireno, ésteres do ácido acrílico e
siloxanos, concebida para os acabamentos interiores e exteriores, com boas propriedades de
permeabilidade ao vapor de água e impermeabilidade à água.
Tem muito bom poder de cobertura, muito boa resistência à abrasão, à esfrega e à lavagem.

INDICAÇÃO
Produto especialmente indicado para acabamentos interiores e exteriores, em todos os tipos de
reboco, betão armado, tijolo, pedra, madeira, aglomerados de madeira ou papel, cartão prensado, etc.

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES


Cor – Branca e cores de catálogo



Aspeto - Mate



Viscosidade - 115 ± 5 KU



Secagem (ao ar e à temperatura de 20ºC):



o

Isento de poeiras - 1 hora

o

Seco - 4 horas

o

Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L
(2010). Este produto contém no máximo 15.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora
das nossas instalações).

DILUIÇÃO


Exclusivamente com água



1ªDemão - 15%



Restantes demãos - 10%



Diluente de limpeza - Água.
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APLICAÇÃO


As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.



Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.



O produto deve ser aplicado com trincha, rolo, máquina de projeção ou pincel.



Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.



Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO
Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8

FICHA TÉCNICA

a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO


Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.



Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


Produto não inflamável e não nocivo.



Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.



Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.
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