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Revisão.02 Ficha Técnica BRA-SNBR-R&D-LOG-0003 rv.008

Ao Ar a 25ºC

Pó: 15 a 20 minutos

Final : 72 Horas

Data: 21/08/2020

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

Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores organicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

Descrição do Produto:

Composição: 

Recomendado para pintura geral, parcial e retoque de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Possui alto 

brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais 

devidamente treinados. NOTA: Pesar primeiramente os concentrados coloridos, homogeneizar. Posteriormente, adicionar 

gradativamente o branco da fórmula de cor e homogeneizar novamente.

Catalise e/ou Diluição:

15 a 20% em volume do Redutor 410

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Regular a pressão de ar entre 45 e 50 ibs/pol2.

Uso do EPI:

Viscosidade de aplicação 18 à 23 segundos Copo Ford 4 à 25 ºC

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

Preparação de Superficie:

Superfície metálica usar Wash Primer SW045 e Primer PU SW500

Secagem:

Aplicação:

Lixar a área a ser pintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário).

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

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

Resinas Alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Manuseio: 12 horas

Desengraxar a área pintada com Solução Desengraxante 400.

100 partes em volume de Shertruckmix Sintético Industrial Base Branca

87.00.SW819
Shertruckmix Sintético Industrial 

Base Branca


