INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 8022

PISCINAS

ITC nº 1015

JAN-2020 (PP0334)

Tinta de base solvente formulada a partir de uma resina de borracha
clorada.
⦁ Especialmente concebida para decoração e renovação de piscinas,
sendo também adequada para fontes de betão, depósitos de água não
potável ou outras superfícies em contacto permanente com a água.
⦁ Brilho: Acetinado
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Betão e alvenaria
⦁ Cores disponíveis: Branco refª 805 e azul refª 4415

PROPRIEDADES
⦁ Resistência a ácidos e alcális
⦁ Excelente resistência à água
⦁ Estável aos raios UV
⦁ Fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 6 m²/L por demão (Obs.: Rendimento real depende de muitos fatores como a porosidade,
rugosidade do substrato e perdas de tinta durante a aplicação)
• Secagem ao tato: 1,5 horas
• Secagem repintura: 24 horas
• Secagem manuseamento: 3 horas
• Enrijamento total: 12 dias
• Imersão em água: Após 14 dias
• Densidade: 1,25 g/cm³
• Ponto de inflamação: 40°C
• Teor de sólidos (em volume): 31%
• Teor de sólidos (em peso): 53%
• Espessura de filme seco recomendada: 50 µm
• Espessura filme húmido: 165 µm
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar limpas, bem secas (grau máximo de humidade 5%), sem
fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.
⦁ Na existência de eflorescências e escorridos leitosos, eliminar com uma solução de água e ácido
muriático, seguida de uma lavagem com água limpa.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão de água e de
seguida aplicar Dyruwash refª 9360.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias e a um despolimento global da superfície.
Atenção: O substrato deve estar impermeabilizado na parte exterior, de forma a evitar infiltrações.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
⦁ Adicionar Diluente Especial Refª 8006 nas seguintes proporções:
⦁ Trincha e rolo: Se necessário, diluir ligeiramente.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar directamente 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Diluente Especial refª 8006 ou diluente Celulósico refª 8004.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ O produto só pode ser imerso em água 14 dias após a aplicação. O contacto precoce com a água pode
causar alteração da cor prematura, despelamento e formação de bolhas.
⦁ Repintar apenas sobre tintas perfeitamente semelhantes e compatíveis (realizar teste em caso de
dúvida).
⦁ Deve:
⦁ Ser respeitado o equilíbrio química da água (pH, dureza da água, alcalinidade etc.).
⦁ Ser testado qualquer água específica de tratamento (sal, ozônio, etc.) para evitar qualquer impacto no
sistema de revestimento.
⦁ Consultar um especialista em piscinas para obter mais informações antes de aplicar qualquer sistema
de revestimento.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente 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 durante 5 anos
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.
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