INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 8012

PISCINAS

ITC nº 488

DEZ-2017 (PP0142)

⦁ Tinta formulada a partir de uma resina de borracha clorada modificada
e pigmentação estável.
⦁ Especialmente concebida para a pintura de piscinas, sendo também
adequada para depósitos de água não potável ou outra superfícies em
contacto permanente com a água.
⦁ Brilho Meio brilho
⦁ Acabamento Liso
⦁ Suportes: Betão e alvenaria
⦁ Cores disponíveis: Branco e azul

PROPRIEDADES
⦁ Superior resistência mecânica
⦁ Secagem rápida
⦁ Elevada impermeabilidade à água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 6-8 m²/L por demão
• Secagem repintura: 24h
• Secagem total: min 8 dias (para enchimento da piscina)
• Densidade: 1,20 (a 23ºC)
• Viscosidade: 86-90 KU (a 23ºC)
• Ponto de inflamação: 25,5ºC
• Teor sólidos (%v/v): 24,4%
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ Superfícies novas devem ser limpas de areias soltas, poeiras e gorduras e bem secas. Eventuais fendas ou
fissuras devem ser alargadas e reparadas com um produto adequado, por exemplo com Revestimento para
Alvenaria refª 5912.
⦁ Em trabalhos de repintura ou em superfícies já envelhecidas, deve remover-se toda a tinta mal aderente
(por escovagem ou raspagem), bem como, incrustações calcárias e limos. Fendas e fissuras devem ser
previamente reparadas.
⦁ Nota : Em ambos os casos, é indespensável que as paredes e fundos sejam previamente
impermeabilizados, nas faces e nas zonas em contacto directo com o solo, de modo a evitar infiltrações de
água pelo exterior que, atingindo a película de tinta, podem provocar a sua desagregação
(“ despelamento”).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO
⦁ Aplicar com rolo ou trincha 2 a 3 demãos directamente a superfícies de betão curado, reboco de cimento
areado ou afagado (mas não “vidrado”), seco, rijo e bem desempenado. Pode também aplicar-se sobre
superfícies de fibrocimento.
⦁ Diluição com o Diluente Especial refª 8006, nas seguintes proporções : 20% na 1ª demão, 10% na 2ª
demão e 5% na 3ª demão. Não se recomenda a sua aplicação à pistola, exceto por profissionais.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha ou rolo

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Diluente Especial refª 8006

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ A aplicação à pistola apenas é permitida por profissionais. Aplicações em exterior. Em caso de piscinas
interiores, usar ventilação forçada e só com janelas ou portas abertas.
⦁ Usar máscara conforme a EN 140 com filtro tipo A/P2 ou melhor.
Não aplicar o produto em superfícies com humidade.
⦁ Recomendamos a aplicação de 3 demãos (mínimo) nas zonas mais utilizadas ( escadas, acessos) e/ou em
superfícies mais absorventes.
⦁ Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou
superior a 35ºC.
⦁ 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 5ºC e 35ºC,
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.
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