Família

Tipologia

Protech

Fixadores, tintas e rebocos com base acrílica

Linhas de produtos

Categorias funcionais

• Building

• Pinturas protetoras (pinturas)

Componentes

Aspeto

Monocomponente

Líquido

Descrição do produto
PRT.0107

Tinta de quartzo a base de resinas acrílicas em emulsão, pigmentos inalteráveis de alta
cobertura, doseador, cargas inorgânicas, promotores de adesão e quartzos micronizados para a
pintura de edifícios civis de nova construção, tanto no exterior quanto no interior.

PROTECH
QUARZ PLAST

Características gerais

Tinta de quartzo, protetiva,
decorativa, a base de resinas
acrílicas

Consumos
0.35 - 0.6 kg /m²
(Aconselhado: 0.5 kg /m²)

Embalagens
- Balde 22 kg

Aplicação

Revestimento protetivo com estrutura lamelar que, além de ter um efeito estético original,
permite o máximo preenchimento, elevadíssima resistência à luz, mecânica e química. A alta
cobertura e dilatabilidade tornam esse produto de extrema facilidade na aplicação, com
grandes economias de tempo por parte do operador. As especiais resinas acrílicas que o
compõem permitem obter uma película caracterizada por uma rápida insensibilidade à água
mesmo na fase de secagem, com consequente redução do "efeito caracol" em caso de eventos
atmosféricos.

Campos de uso

Cores disponíveis

Pinturas protetivas, decorativas, resistentes aos agentes
atmosféricos e às atmosferas urbanas, industriais, de
superfícies de paredes, rebocos, etc.

• Branco
• Cartella Azichem - acrilici
• Cartella Azichem - acrilici

Características fundamentais

- Nebulização airless a baixa
pressão
- Pincel
- Rolo

Aplicar em duas demãos

Conservação:
12 meses

Espessura máxima recomendada:
400 μm

Espessura mínima recomendada:
200 μm

Não inflamável

Peso específico:
1.60 kg/dm³

Resistentes aos raios UV

Sem solventes

Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Especificações técnicas
Resíduo seco (10’ a 150°C): 61 %
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Limpeza instrumentos

Suportes consentidos

• Água

• Rebocos
• Betão
• Pré-fabricados
• Fibrocimento

Modalidade de emprego
A pintura protetiva e decorativa PROTECH QUARZ PLAST pode ser aplicada com pincel, após
a diluição com até 15%, mediante uma demão cruzada ou duas demãos à distância de 12-24 h,
assim como pode ser aplicada mediante rolo, com diluições na ordem de 15-25% com água. A
aplicação por pulverização requer aparelhos especiais de distribuição airless de baixa
pressão, geralmente encontrados no mercado.
Em presença de amplas superfícies, recomenda-se aplicar o produto da mesma partida e, para
a última demão, proceder sempre molhado sobre molhado para evitar sinais de retomada.

Armazenamento e Conservação
Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente
fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do
produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma
temperatura entre +5°C e +35°C.

Advertências, Precauções, Ecologia
Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o
resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem
resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em
funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições
efetivas de uso.
Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que
contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para
poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança.
Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.
Tempo chuvoso e humidade atmosférica excessiva podem comprometer a secagem.

PROTECH QUARZ PLAST produzido/distribuído por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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