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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPRIEDADES DO PRODUTO

Produto  destinado à indústria de mobiliário e outras indústrias de madeiras  de natureza pigmentada contendo ceras,
pigmentos e solventes em proporções devidamente equilibradas. Produto indicado para conferir aspecto acetinado em
todo o tipo de mobiliário. A Cera Pistolável tem rápida secagem ao ar e é facilmente retirável com um pano de algodão
deixando um odor agradável nas peças aplicadas.

UTILIZAÇÃO

Cera Pistolável é recomendado  em mobiliário de interior conferindo  o aspecto antigo e encerado dos móveis antigos.

NÚMERO DE COMPONENTES

Um componente

CARACTERISTICAS FÍSICAS

COR castanho claro
ASPECTO/ BRILHO DA PELÍCULA SECA acetinado
MASSA VOLÚMICA (20º C) 0,80±0,05 Kg/L 
TEOR DE SÓLIDOS ca. 10%
COV ca. 90%  (na forma de fornecimento)
PONTO DE INFLAMAÇÃO > 21°C
SECAGEM (20ºC, 60% H.R.) Superficial: 5 - 10 minutos; 

Seco ao tacto: ca. 15 minutos;

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE Deve estar  seca, isenta de gorduras,  poeiras e contaminantes.  
Quando da aplicação sobre Velatura, esta deve estar bem seca e
se possível isenta de pêlo superficial.

PROCESSO DE APLICAÇÃO Pistola convencional, trincha, pano.

DILUIÇÃO RECOMENDADA Produto aplicado na viscosidade de fornecimento

ESPESSURA POR DEMÃO Aplicação Trincha         Pistola                  Pano

              
Quantidade (Húmido)
1ª demão (g/m2) *    5 -15               10 -20               5 -15
Máximo  (g/m2)                    10                    20                           10

Diluente      Não                 Não                   Não

* Valor orientativo
Observação: Dada ser um produto pigmentado,maior 
quantidade  de  produto  aplicado varia  a  tonalidade  conferida  á  
madeira seja folheada ou maciça.
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DILUENTE DE LIMPEZA               0100901037G - Diluente Limpeza Extra ou
0100901150G – Diluente Nilo Celuloso

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO Temperatura ambiente 12 - 23°C
Humidade relativa Inferior a 70 %
Humidade da madeira 8 a 14%

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento da madeira.
- Aplicação de Tapa Poros Poliuretano:  Fundo Poliuretano 584; Tapa Poros PU.
- Secagem e lixagem do Tapa Poros Poliuretano após 4 horas
- Aplicação da Cera Pistolável tal qual é fornecida sobre Tapa Poros Poliuretano.
- Deve-se após a secagem polir-se o produto com um pano de algodão.

Nota: Cera Pistolável pode apresentar aspecto gleatinado sobre condições de baixa temperatura. Esse aspecto diminui
após uma homogeneização do produto e colocado num local com temperatura ambiente superior  15°C.

       

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Cera Pistolável: 1 ano, em  embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Cera Pistolável é um produto para indústria de mobiliário classificado de acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e
suas  alterações  definido  para  substâncias  ou  misturas. Usar  luvas  de  protecção/vestuário  de  protecção/protecção
ocular/protecção  facial.  Armazenar  em  local  bem  ventilado.  Conservar  em  ambiente  fresco.  Eliminar  o
conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais. 
A informação descrita deve ser complementada com a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades
executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este
produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

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  Outubro 2009
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