A-16 FUNDO FIXADOR DE SILOCONE À BASE
ÁGUA

Código do artigo: 149

Descrição
Fixador recomendado para Tinta Fachadas Siliconada A-13, onde se pretende obter um sistema com silicone,
transpirável ao vapor e impermeável à agua da chuva.
Fundo fixador de grande poder de penetração para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso,
pulverulentos, gessos, escayolas, etc.
Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspecto do acabamento por diferenças de absorção.

Dados Técnicos
Natureza: Acrílica Siliconada
Cor: Incolor na aplicação. Azulado na embalagem.
Densidade: 0,90 - 1,10 kg /l
Rendimento: 2 - 5 m2/l
Secagem, 23ºC 60% HR: 20 - 30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR: 4 - 6 horas
Aplicação: Trincha, rolo e pistola
Diluição: Água
Condições de Aplicação, HR < 80%: +10ºC - +30 ºC. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Volume Sólidos: 12,5 - 13,5 %
Frase COV: 2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COVs. 5 g/l.
Embalagens de: 4 e 10 l
Variações de temperatura, humidade, espessura ou segundo o tipo de suporte, etc., podem ocasionar alterações na
secagem, rendimento, etc.

Modo de Utilização
Recomendações Gerais: Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
Preservas as embalagens de temperaturas inferiores a zero.
Supefícies não preparadas: Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o
material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies
muito porosas aplicar uma primeira demão diluída 20 - 30% com água, e antes de secar aplicar uma segunda demão
sem diluir.

Precauções
Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de
Data de edição 01/2013
Segurança.
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a
qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da
mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.
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