NEOLIT ESMALTE/VERNIZ
Neolit Esmalte/verniz possui acabamento brilhante de custo
econômico e boa qualidade,
indicado para aplicação em superfícies externas e internas de
madeiras e metais. É um produto
de fácil aplicação, boa resistência às intempéries e bom
alastramento.

.Composição:Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos einorgânicos, hidrocarbonetos
alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno.

Aplicação:Pode ser usado rolo de espuma, pincel, trincha ou
pistola.Cores:Além das cores do catálogo, podem-se obter outros
tons misturando as cores entre si. Acor demonstrada no catálogo
apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento
final, por tratar-se de deposição de tinta sobre papel. A
luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde a
tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma
cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc.)
pode apresentar variação de tonalidade.

Observações:
A)Consideramos de fundamental importância para obter fino
acabamento e garantir uma perfeita aderência, que seja feito o
lixamento antes de iniciar a pintura e entre as demãos. Tão
importante quanto o lixamento é observar o intervalo entre demãos;

B)Para a diluição, utilizar sempre aguarrás de boa qualidade para
que as características do produto sejam mantidas. Nunca utilizar
thinner,gasolina, benzina ou outros solventes
C)Antes de iniciar a pintura, homogeneizar adequadamente o
produto com o auxílio de uma ferramenta apropriada.
aplicaçao

Madeiras / Metais

com aguarrás

m2/demão

Primeira demão: 15%
Demais: 10%

40 a 50
10 a 12

Duas a três com
intervalo de 12 horas

Galão (3,6 litros)
1/4 de galão
(0,9 litros)

Ao toque: 4 a 5 horas
Final: 24 horas

Aplicação

Rolo de espuma

Pincel

Trincha

Pistola

preparação da superfície De acordo com a norma ABNT NBR
13.245.
Para obter fino acabamento e garantir uma perfeita
aderência, é fundamental fazer o lixamento antes de iniciar a
pintura e entre as demãos. Também é importante observar o
intervalo entre demãos para obter o melhor resultado possível;


Ao diluir a tinta, utilize sempre Aguarrás para manter as
características do produto. Nunca utilize thínner, gasolina,
benzina ou outros solventes;


Antes de iniciar a pintura, é importante homogeneizar
adequadamente o produto com o auxílio de uma ferramenta
retangular apropriada;


Após utilizar qualquer removedor de tinta, verifique se a
superfície está sem resíduos do removedor utilizado, antes da
aplicação do Neolit Esmalte Sintético. Essa remoção deve ser
feita com pano embebido em Thinner.





Manuseio e armazenamento Precauções para manuseio
seguro:Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/
névoas. Remover fontes de ignição. Manter longe de fontes de calor.
Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos.
Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato
com a pele, olhos,roupas, não ingerir, evitar a inalação prolongada.
Usar equipamento de proteção individual . Lavar as mãos após o uso
do produto. Trocar as roupas contaminadas.Condições de
armazenamento seguro, afastado de alimentos e fora do alcance
das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os pores oriundos de
solventes são mais densos que o ar e espalham vapores formam
misturas explosivas em contato com o ar. Manter em local fresco,
ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido
fumar no local onde está armazenado . Proteger da ação do sol.
Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem
original.

