INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 5570

AIR PURE

ITC nº 1018

FEV-2020 (PP0513)

Air pure foi especialmente desenvolvido para a purificação do ar
interior, uma vez que reduz significativamente os níveis de formaldeído.
⦁ Tinta de acabamento mate baseada em emulsão biológica aquosa e
acondicionada em embalagem 100% reciclada.
⦁ É indicada para todos os ambientes onde se pretende aliar uma
melhoria significativa da qualidade do ar interior a um excelente
acabamento.
⦁ Brilho: Mate
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Alvenaria, betão, gesso cartonado e estuque
⦁ Cores disponíveis: Branco e cores (a partir do Branco)
Certificações:
⦁ Qualidade do ar interior: Classe A+ na avaliação Grenelle
⦁ Indoor Air Comfort GOLD: Certificação de conformidade com as
especificações legais emitidas pelas autoridades da União Europeia e
pelos rótulos ecológicos e especificações similares na União
Europeia.

PROPRIEDADES
⦁ Excelente poder de cobertura
⦁ Fácil aplicação
⦁ Excelente acabamento
⦁ Formulação sustentável, 45% de base biológica (ASTM D6866)
⦁ Tecnologia de purificação de ar (ISO 16000-23)
⦁ Melhora a qualidade do ar interior - Diminuição de até 70% dos níveis de formaldeído
⦁ Qualidade do ar interior: Classe A+, na avaliação Grenelle
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 12 a 16 m²/l (por demão) (Obs.: depende da natureza e porosidade da superfície)
• Secagem ao tato: 1 hora
• Secagem repintura: min. 4 horas
(Obs.: a 23°C e Hr ˂ 60%; assegurar uma boa ven lação durante a aplicação e secagem)
• Teor de sólidos (em volume): 35%
• Espessura de filme recomendada: Húmida: 100 µm / Seca: 35 µm
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 1 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ As superfícies devem estar bem secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não
aderentes.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com Dyruwash refª 9360.
⦁ Proceder às reparações necessárias com o Dyru-estuque refª 5920.
⦁ Na existência de manchas de nicotina, fumo ou de outras "sujidades", aplicar uma demão de Dyrublock
refª 5300.
⦁ Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.
⦁ Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de Primário Aquoso Branco refª 5415.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
⦁ Adicionar água potável até 5%.
⦁ Aplicação a Pistola airless: Sem diluição, 2300 Psi/159 bar com ponta 517 (bico 0,017 polegadas).

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de Air Pure.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo ou pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e detergente.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

Página 2 de 3

AIR PURE REFª: 5570 ITC Nº: 1018 EDIÇÃO: FEV-2020 (PP0513)

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior
a 30°C.
⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C,
em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a
Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000
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