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IBERLACA AC 9410 Brilho®
ACABAMENTO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 COMPONENTES
E ALTO BRILHO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Acabamento em poliuretano acrílico de dois componentes, incolor.
O Iberlaca Ac 9410 Brilho® poderá ser utilizado para usos interiores e exteriores,
destacando-se pelo seu elevado poder de cobertura.
É catalisado com o Componente B 1301 em partes iguais (1:1).

PROPRIEDADES:




Não amarela;
Elevado poder de cobertura;
Máximo brilho.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
- Embalagens de 5 e 25 litros.

APLICAÇÕES:
Acabamento específico, para aplicação sobre madeira ou fibra de vidro.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:



AIRLESS;
PISTOLA;



PINCEL.

APLICAÇÃO:
O Iberlaca Ac 9410 Brilho® deve ser diluído com diluente D-2500 (5%
aproximadamente), quer no Verão, quer no Inverno, para evitar a libertação de gases.
O Iberlaca Ac 9410 Brilho® tem um período mínimo de secagem de 24 horas. Caso
deseje aplicar uma segunda demão, não deve deixar o produto secar mais de uma ou
duas horas. Se ultrapassar esse tempo de secagem, será necessário deixar o produto
secar 24 horas e lixá-lo antes da segunda demão.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações
especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa
Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações
adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano
após a sua emissão.
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DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
Viscosidade da mistura:
Duração da mistura:
Peso específico:
Sólidos na mistura:
Tempos de secagem para 120 micrómetros (20ºC):
Brilho

14’’-18’’
4-6 horas
0.98 kg/l
37± 2%
10-20 h a 20º
Aspecto brilhante

PRECAUÇÕES:
- Agitar bem a embalagem de Iberlaca Ac 9410 brilho® antes de utilizar para conseguir
um brilho homogéneo;
- Fechar a lata depois de usar;
- Utilizar apenas em locais bem ventilados;
- A estabilidade do componente B 1301 é de 6 meses.

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e
entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a
nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que
não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão
sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos
sem aviso prévio.

