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Para temperaturas acima de 30ºC, Recomenda-se o uso do Thinner 490.
Para temperaturas abaixo de 20ºC, Recomenda-se o uso do Thinner 470.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Código: 07.00 / 07.20 / 07.21 Ficha Tecnica BRA-SNBR-R&D-LOG-0003 rv.008
Revisão: 05 Data: 30/12/2019

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.Utilizar luvas de borracha nitrílica 
e óculos de segurança para manusear o produto.Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores 
orgânicos e particulados, ao manusear  / aplicar o produto.

aplicado por profissional treinado com as especificações.  Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

Final: 20 minutos para aplicação do Verniz.

e lixar  após secagem completa ( lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:

Se necessário nivelar a superfície com Massa poliester M3500, lixando após 
secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando

atingiu a chapa. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer P30 ou P840

2 partes em (vol) de tinta Base Poliester Medio Sólidos

Aplicar 3 a 4 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem,
oleosidades e resíduos  impregnantes, com Solução Desoleante 400.

Preparação de Superficie:

Primer HS Alto Sólidos    05.00.08047 /8048 /8049                                    

Descrição do Produto:

Composição: 

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. 
Disponível  em sistema mixing machine ( lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries 
naturais e agentes químicos, quando usado com verniz 7100, 8000, 8050, 8937, CC940 e CC941. O uso deste produto é 
exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Catalise e/ou Dilução:

Aplicação:

Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

1 parte em (vol) del Thinner 454

Primer Poliuretano           05.00.08100 /8200

Aplicar sobre:

Ao ar a 25ºC: 

Secagem:

Color Primer PU  LP580   27.30.LP580

Primer Poliretano  P840   05.30.0P840
Spectraprimer P30A        05.30.0P30A /P30B /P30W /P30R

07.00 / 07.20 / 07.21
Base Poliester Médio Sólidos


