INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 8021

FREITAMARQUAGE

ITC nº 1031

SET-2020 (PP0458)

Tinta acrílica monocomponente para marcação de pavimentos.
⦁ Para sinalização e marcação de estradas, estacionamentos, áreas de
armazenamento, passadeiras, etc. Obras novas e renovações.
⦁ Brilho: Mate
⦁ Suportes: Betão, cimento, revestimentos betuminosos, asfalto e
pinturas antigas compatíveis
⦁ Cores disponíveis: Branco, amarelo
⦁ Outras cores sob pedido especial: Azul, vermelho e preto

PROPRIEDADES
⦁ Produto pronto a aplicar
⦁ Fácil aplicação
⦁ Secagem muito rápida
⦁ Aplicável em alta espessura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 2 a 4 m²/l
• Secagem ao tato: 5 minutos
• Secagem total: 30 min, espessura seca 150 µm (circulável)
(Obs.: 20°C e Hr 65%, Depende das condições climáticas durante a aplicação e da espessura seca
depositada)
• Densidade: 1,60 ± 0,1 (20°C)
• Ponto de inflamação: < 21°C
• Teor de sólidos (em volume): 55 ± 2 %
• Espessura seca: 150 a 250 µm/demão
*Amarelo sem diluição; Os valores de COV indicados levam em consideração os nossos corantes e diluentes
recomendados.
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. *384 g/l COV.
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas,
isentas de poeiras, partículas não aderentes.
⦁ Realizar uma lixagem em toda a área a pintar, seguida de uma limpeza geral.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar bem o produto antes de aplicar.
⦁ Adicionar diluente 21-06 nas seguintes proporções:
⦁ Trincha e rolo: 0 a 2%;
⦁ Pistola airless, bico 19 a 23/1000', pressão 200 a 250 bar: 0 a 10%.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 a 2 demãos de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo, pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Diluente 21-06.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ A temperatura da superfície deve estar entre 5°C e 30°C e a 3°C acima do ponto de orvalho.
⦁ Ficha de dados de segurança disponível mediante solicitação.
⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou
superior a 30°C.
⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original 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.

PPG DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000
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