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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPRIEDADES DO PRODUTO 

 

Diluente composto por uma mistura de solventes de volatilidade baixa, em proporções equilibradas de forma a conferir 
boa aplicabilidade. 
 

UTILIZAÇÃO 

 
Utilizado como adjuvante à diluição de produtos da linha PAVIMENTOS PU. 

Confere uma boa impregnação e facilidade de aplicação dos produtos.  

 

NÚMERO DE COMPONENTES 

 
1 componente. 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS 

 
 COR     Incolor 
 MASSA VOLÚMICA (20º C)  0,91±0,02 kg/l  
 COV     100%  (na forma de fornecimento) 
 PONTO DE INFLAMAÇÃO  < 23°C 
  
 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO 

 
 
A adição do Diluente Pavimentos PU aos produtos permite boa impregnação e facilidade de aplicação dos 

produtos.  
 
 Recomendado a sua utilização nas seguintes condições: 

 
    Temperatura ambiente: 12° a 23°C 
   Humidade relativa       : Inferior a 70 % 

 

ESQUEMA DE APLICAÇÃO 

 
 - Juntar ao produto a diluir, e mexer bem com uma espátula, ou com outro utensílio, garantindo uma boa 
homogeneização do produto que se pretende diluir. 

 - Evitar diluir o produto em excesso, pois pode alterar algumas características do mesmo. 

 - O Diluente pode ser também utilizado como diluente de limpeza dos materiais usados na pintura, assim como da 
sujidade provocada pelos mesmos. 
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ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 

 
1 ano em embalagens de origem, em local seco e fresco. 
O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a 
abertura da embalagem, o mais rapidamente possível. 

FORMA DE FORNECIMENTO 

 
Embalagens de 1, 5 e 25 litros. 

 

SEGURANÇA E AMBIENTE 

 
Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de proteção. 
 
Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. 
 
Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição. Não fumar. 
 
Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. 
 
Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.  
 
Para mais informações consultar a 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  JULHO 2020 


