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TINTA CHASSIS  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Produto baseado em resinas sintéticas especiais, dissolvidas em dissolventes aromáticos. 

Possui boa aderência e boa resistência à humidade e ao calor (80 – 100ºC). 
 

INDICAÇÃO 
 

Produto utilizado normalmente na pintura de chassis, a fim de evitar o aparecimento da corrosão. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor- Preto 

 Aspeto- Brilhante 

 Viscosidade- 150 – 180 “cF4 

 Secagem: 

o Maleável – 1 Hora 

o Duro- 6 Horas 
 

DILUIÇÃO 
 

 Diluente Celuloso. 

 Diluente de Limpeza- Diluente Celuloso. 
 

APLICAÇÃO 
 

 As superfícies a pintar devem estar bem secas, bem limpas e isentas de gorduras. 

 Após a preparação adequada da superfície, aplicar duas a três demãos de tinta. 

 Aplicar o produto com trincha ou pistola. 
 

RENDIMENTO 
 

Variável, dependendo do processo de aplicação, podendo no entanto considerar-se como valor médio 

8 a 10m²/Lt/Demão. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

Cinco anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios 

solares. 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto inflamável. 

 Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele. 

 Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 

 Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição. 

 

NOTA: Segundo a Directiva 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado, sem restrições, por 

profissionais e em instalações registadas ou autorizadas.     Cópia não controlada 
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