
Após o envase de uma das linhas Ao Ar 25ºC             

Consultar a Ficha Técnica do produto envasado.

Descrição do Produto:

Catálise e/ou Diluição:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e 

resíduos  impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa 

Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas 

onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar  após secagem 

completa ( lixa grão 320 a 600).

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear  / aplicar 

o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página:  www.sherwin-auto.com.br

Resinas Poliéster, Resinas Acrílica, solventes.

Secagem:

Uso do EPI:

Preparação de Superfície:

Após o envase de uma das linhas, aplicar sobre:

Superfícies metálicas preparadas com Wash Primer, Primer Fosfatizante, Primers Poliuretano ( MS,

HS, Color Primer ), Primer Epóxi, todos devidamente aplicados.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em

temperaturas menores de 18ºC ou com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata

para baixo pressionando até sair apenas o gás.

Aplicação:

Spray Color Mixing Automotivo foi desenvolvido para permitir o envase exclusivo das tintas automotivas Lazzuril Esmalte

Sintético, Lazzulac, Lazzudur Poliester médios sólidos, Lazzudur Poliester Alto sólidos ou Lazzucril, para pequenos retoques

de veiculos automotivos.

Composição: 

La información citada en este documento se basan en pruebas de laboratorio y experiencia práctica. La calidad del producto está garantizada sólo cuando

aplicada por un profesional capacitado para especificaciones. Nos reservamos el derecho a modificar o eliminar cualquier información mencionada aquí

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Pronto para uso após o envase da tinta.
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