Tintas em Spray para Pintura de Letras
Tintas em spray para pintura de letras (embalagens de 400ml)
Ouro antigo Ref. 11416
Prata antiga - Ref. 11417
Características
Enamel acrílico com corantes.
Modo de Uso
• Limpe cuidadosamente e lixe levemente as superfícies a tratar.
• as áreas que não desejar pintar devem ser cobertas e as áreas circundantes devem ser
protegidas para evitar os salpicos do spray.
• Mantenha o spray a uma distância de 25 cm, medida na perpendicular do objecto.
Dados Técnicos
Camadas de laca

Alto endurecimento da superfície (o mesmo que as lacas empregues na reparaçã
fogões), superfície não porosa, passível de polimento

Estabilidade

Resistente à luz e ao amarelecimento. Cobre rapidamente e mantém o brilho

Resistência à gasolina

Depois de secar – aprox. 18 horas

Polimento

Depois de secar – aprox. 18 horas

Cobertura

Aprox. 1,5 m2

COSHH

Inflamável (F) Contém xylol

Tempo de secagem a 20º C aprox.. (com
padrão criss-cross)

após 10 minutos repele as poeiras
após 15 minutos já não é pegajoso
após 30 minutos é resistente ao toque

Informações Especiais
Ver a respectiva folha de Dados de Segurança AKEMI DIN.
O produto é inflamável: Não fume. Mantenha-se longe de fontes de ignição/inflamação. Não dirija o jacto
de spray para objectos quentes ou chamas. Proteja-se de temperaturas superiores a 50ºC ( radiações
Solares).
A embalagem está sob pressão.
Evite o contacto com os olhos ou com a pele, mas se tal acontecer recomendamos que lave
abundantemente as zonas atingidas com água e consulte, se necessário, o seu médico. Não aspire ou
inale o spray ou os vapores. Mantenha-o fora do alcance das crianças e não despeje no sistema de
esgotos.
Estas informações correspondem ao nível actual de conhecimento, têm por fim informar o utilizador
acerca dos nossos produtos e das suas possibilidades de aplicação. Contudo devem ser consideradas
como sugestões não vinculativas, não dispensando o utilizador de levar a efeito as adequadas
verificações, visto que a aplicação, actuação e impacto ambiental causados, estão fora do nosso
controlo.
A nossa responsabilidade resume-se à qualidade dos produtos fornecidos por nós e usados por vós.
Reservamo-nos o direito de mudar os nossos produtos para acompanhar os progressos técnicos que se
forem alcançando. Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com o padrão habitual das
nossas condições gerais de venda.

