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PHILOSOPHY SPRAY

Philosophy em Spray é uma tinta de acabamento metalizado ideal para 
recriar decorações vintage em vários tipos de superfícies. Esta tinta 
destaca-se pela sua excelente resistência.
⦁ É uma tinta multi-superfície para todos os projetos criativos ou DIY, 
que exigem um visual metálico elegante.
⦁ Brilho: Acetinado metalizado
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Alvenaria, gesso cartonado,  estuque sintético ou 
projetado, madeiras e metais 
⦁ Cores disponíveis: Gold, Silver 

PROPRIEDADES
⦁ Excelente adesão e durabilidade
⦁ Boa resistência
⦁ Boa lacagem
⦁ Fácil de aplicar
⦁ Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 4m² por 400ml
• Secagem ao tato: 5 a 10 min  
• Secagem total: 1 hora
(Obs.: 20°C, Hr<65%)
• Enrijamento total: 24 horas
• Densidade: 0,6-0,8 g/L (20°C)
• Viscosidade: 18-25 seg. (copo DIN4, 20°C)  
• Ponto de inflamação: -104°C (baseado no propulsor)
• Propulsor: butano / propano
• Espessura de filme: 200µm (húmidos), 50 a 100µm (seca)
• Pressão embalagem: 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem sais, desengorduradas, isentas de poeiras, 
contaminantes quimicos e partículas não aderentes.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as superfícies a pintar.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias.
⦁ Em repinturas devem ser lixadas para criar rugosidade.
⦁ Na preparação de madeiras, aplicar uma demão de Primário para madeira refª 1410.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Agite o recipiente pelo menos 3 minutos depois de ouvir a bola de misturar.

APLICAÇÃO
⦁ Antes da primeira utilização, pulverize no ar por 3 a 4 segundos para remover qualquer cor condensada.
⦁ Pulverize a uma distância de 30cm da superfície. Experimente o spray na superfície de teste. Pulverize em 
um movimento constante para frente e para trás, sobrepondo ligeiramente cada faixa. Mantenha a lata à 
mesma distância da superfície e em movimento enquanto pulveriza.
⦁ Para obter melhores resultados, aplique 2 a 3 camadas finas, com 3-5 min de intervalo.
⦁ Se o bico estiver bloqueado, substitua-o por um novo.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Não aplicável.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Após o uso, pulverize segurando a lata invertida por 3 segundos para limpar o excesso da valvula.
⦁ Limpe a valvula com solvente.  

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Numa vertente DIY poderá aplicar o Philosophy Spray posteriormente à pintura com a Tinta Philosophy e 
assim conseguir um efeito de alta decoração.
⦁ Use ao ar livre ou em uma área bem ventilada, como uma garagem aberta. Não coloque em veículos.  
⦁ Não use em objetos que podem exceder 90°C de temperatura superficial.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 65% e a temperatura inferior a 10°C ou superior 
a 30°C.
⦁ 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 10°C e 30°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.
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