LAVALTELHA
TINTA ACRÍLICA PARA TELHA


COD: 10112

APRESENTAÇÃO

- LAVALTELHA tinta aquosa, formulada à base de resinas acrílicas e de pigmentos de elevada qualidade. De fácil
aplicação e excelente lavagem.



VANTAGENS

- LAVALTELHA apresenta uma secagem rápida, excelente cobertura, muito boa aderência e resistência á
abrasão e à intempérie.



APLICAÇÕES

-LAVALTELHA as suas características tornam-se recomendada para a pintura de telhas de cimento, barro e
fibrocimento.



MODO DE EMPREGO

-NOVA: A superfície deve estar bem limpa e seca antes da aplicação de LAVALTELHA
-REPINTURA: O revestimento antigo deve ser completamente retirado com ajuda de BLIC DECAP em telhados
antigos é necessário eliminar fungos, musgo, liquens, óleos e gorduras com a ajuda de NETT PIERRE ou
MOUSSTOP 4 PLUS .
- Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos com rolo, trincha ou pistola airless com 20 a 25% em volume de
água para a primeira de mão, e 10% em volume de água para as demãos seguintes.
NOTAS: Não aplicar a tinta com tempo chuvoso, temperaturas muito baixas ou sob a acção de calor
intenso.
Não aconselhamos a aplicação deste produto sobre telhas vitrificadas ou de porosidade muito baixa.



CARACTERISTICAS











Acabamento: Liso, semi-mate
Cores: Branco e cores tecnicamente viáveis
Secagem superficial: 30 a 60 minutos (a titulo meramente orientativo)
Secagem sobre pintura: 4 a 6 horas (a titulo meramente orientativo)
Rendimento teórico: Dependente das condições de aplicação e do tipo de
suporte. A titulo meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m2 / L /
demão
Diluição: Agua
Viscosidade: 6000 – 9000 mPa.s (*)
Densidade: 1,41- a 1, 49 kg / L (*)
(*) cor branca

ARMAZENAGEM

- Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do
produto é de cerca de 1 ano.
- Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.
- Recomenda-se sempre a consulta da respectiva ficha de segurança, antes da utilização do produto.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

