FICHA TÉCNICA
CONSTRUÇÃO CIVIL

LISAMIL EXTRA-FINO – 180509
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Massa de barramento aquosa, formulada à base de
resinas especiais e cargas seleccionadas.

SEGMENTO DE MERCADO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
NÚMERO DE
COMPONENTES

1 componente

COR

Amarelado

ACABAMENTO

Extra-Liso, após lixagem

MASSA
VOLÚMICA
(20° C)

1,52±0,08

Massa de base aquosa para construção civil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Interior
Nivelamento
superfícies

Adequado

das
para

acabamentos

Exterior

macios.

Não
adequado

PROPRIEDADES

TEOR DE
SÓLIDOS EM
VOLUME

Ca. 58%

PONTO DE
INFLAMAÇÃO

Não inflamável

SECAGEM
(20°C, 60% H.R.)

Superficial: 4 a 8 horas
Lixagem e repintura: 24 horas
Dependendo da temperatura,
absorção do suporte e das
condições ambientais, estes
valores podem ser ligeiramente
diferentes dos limites aqui
apresentados.

Fácil aplicação
Aspecto muito suave após lixagem
Disfarça imperfeições da superfície ou pintura velha.
Lixagem fácil
RENDIMENTO
PRÁTICO

SUBSTRATOS

1-2 Kg/m2, variável com a
porosidade,
planimetria
do
suporte, perdas e com as
condições de aplicação.

• Madeira
•Gesso projectado e cartonado
•Pinturas velhas com aderência ao substrato.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO
Embalagens de 25 Kg.

ESTABILIDADE / VALIDADE
1 ano, em embalagens de origem, ao abrigo do frio e
calor intensos.
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Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as
especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente
indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.
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Zona Ind. Maia I / Apt. 1423 / 4471-909 Maia
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FICHA TÉCNICA
CONSTRUÇÃO CIVIL

LISAMIL EXTRA-FINO – 180509
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Superfícies novas:
- A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e

SEGURANÇA E AMBIENTE
Esta preparação não está classificada como perigosa
para a saúde pela directiva 1999/45/CE.
Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em
vigor, de preferência por um colector ou por uma
empresa especializada.

areias soltas.
Superfícies velhas:
- Em caso de contaminação da parede com algas ou

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem
proceder à sua eliminação no ambiente.

musgos, desinfectar previamente com SOLUÇÃO
Manter afastado do alcance das crianças.

ANTI-FUNGOS.
- No caso de superfícies anteriormente pintadas, deve
ser retirada a tinta velha não aderente.

DADOS PARA APLICAÇÃO
CONDIÇÕES
DURANTE A
APLICAÇÃO

Temperatura do suporte: 2 a 3°C
acima do ponto de orvalho.
Não aplicar em superfícies
demasiado quentes.

FERRAMENTAS
DE APLICAÇÃO

Palustra e espátula

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da
Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A
Tintas
MARILINA,
SA,
declina
qualquer
responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora
dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de
Dados de Segurança.

REVISÃO
JANEIRO 2011

MODO DE APLICAÇÃO
- Aplicar 1 camada de LISAMIL EXTRA-FINO, com
2mm no máximo.
- Lixagem com lixa de grão fino (180 ou 220) após 24
horas de secagem, no mínimo.
- Aplicação do esquema de pintura desejado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
A limpeza das ferramentas deve ser efectuada
imediatamente após a aplicação, com água.
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