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DESCRIÇÃO

PROPRIEDADES

Tinta de secagem rápida baseada em resina acrílica de grande resistência à abrasão e
especialmente concebida para aplicação directa ao asfalto e ao betão.

- Boa secagem
- Grande resistência à abrasão;
- Boa resistência aos UV´s;

UTILIZAÇÃO

Para pintura ou marcação de pavimentos ou estradas, pela sua boa resistência à abrasão, aos
poluentes químicos e à intempérie. Em rodovias poderá ser usada com a incorporação de esferas
de vidro com o fim de melhorar a retro flexão da luz.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou partículas destacáveis.
Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 demãos Esmalte Tráfego, sendo sempre
aconselhado em pisos mais polidos, a aplicação do Primário ISOCRYL para promover uma melhor
aderência.
* Para efeitos de retro flexão em marcação de pavimentos deve-se aplicar previamente as esferas
de vidro por cerca de 0.5 kg por Litro de tinta, ou então fazendo um espalhamento das esferas de
vidro logo após aplicação do esmalte.
- Sistema de Pintura: Rolo de pelo curto, trincha ou pistola;
- Diluição: Com Diluente Acrílico nas proporções indicadas;
1ª Demão até 10%
- Número de demãos: 2 demãos;
- Intervalo entre demãos: aproximadamente 6 horas;

CARACTERISTICAS
FÍSICAS

- Densidade: 1.300±0,10
- Viscosidade: 50 a 70 Ku (25ºC)
- Cor: Branco e amarelo;
- Aspecto: Semi Mate;
- COV (compostos orgânicos voláteis): 646 g/l
- Secagem superficial: 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- Secagem em profundidade: 8 horas aproximadamente;

RENDIMENTO

- 7 a 10 m2 / L

EMBALAGENS

-1 e 5, 20 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E
AMBIENTE

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado.
Manter longe do alcance das crianças.
Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir.
Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem
armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em
vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da
Ficha de Segurança do produto é fundamental.

