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Família

Tipologia

Protech

Tintas e rebocos de cal apagada

Linhas de produtos

Categorias funcionais

• Building
• Opus
• Sanageb

• Pinturas protetoras (pinturas)

Componentes

Aspeto

Monocomponente

Líquido

Certificações e normativas
Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

SANAFARBE P
Tinta atóxica de cal apagada,
transpirante, para exteriores e
interiores

Cód. Alfandegário
3209 9000

Produto da linha Sanageb, a linha de produtos de Azichem Srl dedicada desde 1994
aos produtos para a bioconstrução, as construções eco-sustentáveis, a bio-arquitetura
e as intervenções de reabilitação e conservação na construção histórica-ambiental.

Descrição do produto
Tinta transpirante, natural, atóxica, para interiores e exteriores, de tipo difuso, a base de cal
apagada. Fórmula de base mineral, ativa, com elevadas capacidades antimofo naturais e
anticondensação, preparada segundo as receitas tradicionais, para uso nas intervenções de
bioconstrução e restauração de edifícios históricos e monumentais.

Consumos
0.35 - 0.4 l /m²
(Aconselhado: 0.35 l /m²)

Embalagens
- Balde 4 l
- Balde 14 l

Aplicação
- Pincel
- Rolo
- Pulverização

Características gerais
Produto a base de cal apagada e pigmentos naturais.
SANAFARBE P apresenta uma elevada capacidade de transpiração, uma notável atitude
antimofo e antibactérica. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas em geral.

Campos de uso

Cores disponíveis

Pinturas decorativas e saneantes de ambientes internos e • Branco
externos.
• Cartella Azichem - grassello di calce
• Cartella Azichem - grassello di calce

Características fundamentais
Conservação:
12 meses

Consumos:
0.35 - 0.40 l/m²

Peso específico:
1.30 kg/dm³

Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificações técnicas
Coeficiente de permeabilidade (ASTM D 5887): 125 μ
pH
Resíduo seco (10’ a 150°C): 59.40 %
Resistência à abrasão húmida (EN 13300 - categoria): 2 _
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Limpeza instrumentos

Suportes consentidos

• Água

• Rebocos
• Argamassas cimentícias de cal e mistas
• placa de reboco
• Gesso

Modalidade de emprego
Aplicar mediante pincel, rolo, pulverização, em duas demãos distanciadas uma da outra de
cerca 24 horas.
Permite fácil reprodução de acabamentos tradicionais, tipo: espumado, esfregado, pintalgado,
tapagem. SANAFARBE P é seca ao tato depois de 2 horas, pode ser reaplicada após 4 horas,
enquanto ficará definitivamente seca após 8-16 horas.

Preparação dos suportes
Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas
pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas.

Armazenamento e Conservação
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 Proteger da humidade. 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.
Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as
cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.
Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas.
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