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DULITRAFIC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pintura desenhada à base de co polímero acrílico e indicada para sinalização de todo o tipo de
pavimentos. Se carateriza por secar rápido, pela sua fácil aplicação e larga durabilidade.

PROPRIEDADES
•
•
•
•

Secado muito rápido
Efeito refletor combinado com esferas de vídrio
Elevada resistência ao tráfico rodado
Larga durabilidade

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Embalagens em formato de 4Lt e 16Lt.

APLICAÇÕES
Sinalização de auto estradas, sinais de trânsito, aeroportos, faixas de pedestres, estacionamentos, áreas
de armazém e todo a superfície de asfalto, cimento, etc…

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:
De deve eliminar detritos e poeiras sobre a superfície a pintar, assim como gorduras, restaurando coso
seja necessário restaurar materiais mal aderidos. O efeito refletor se consegue espolvoreando microesferas de vidrio sobre a pintura. Se aplica, segundo normativa vigente, aproximadamente:
DULITRAFIC®

PARA 1 Kg DE PINTURA

PARA 1L. DE PINTURA

BRANCO

0.89 Kg. De micro-esferas

1.34 Kg de micro-esferas

AMARELO

0.90 Kg. De micro-esferas

1.35 Kg. De micro-esferas

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
Aspecto: Mate
•
•
•
•
•

Cor: Branco, Amarelo O.P. y carta RAL
Sólidos/Volume: 48±2%
Espessor recomendado: 150 micras em seco
Rendimento teórico: 3,2 m2/L “pulverizado”
Método de aplicação: Rolo, trincha, pistola, airless.

DULITRAFIC
TEMPOS DE SECAGEM:
Temperatura ºC

TATO

TOTAL

10

25 minutos

1.30 horas

20

15 minutos

1 hora

35

10 minutos

45 minutos

Curado completo: 6 horas
Diluente recomendado: D-501
ESTABILIDADE EM EMBALAGEM:
Menos de 12 horas em lugar frio e seco.
REPINTADO:
Minimo
4 horas

Máximo
ilimitado

As condições de
medida
de
parâmetros
são
levadas a cabo a uma
temperatura de 20º C

GENÉRICOS:
BRANCO
Densidade “branco” ........................ 1,45-1,55 Kg./L
Viscosidade ..................................... 60-130 poises
Ponto de inflamação ................................... 16º C
AMARELO O.P.
Densidade “Amarelo O.P.” .............. 1,43-1,52 Kg./L
Viscosidade ........................................ 10-65 poises
Ponto de inflamação ............................... 15º C

DULITRAFIC
REGLAMENTARIOS:
VOC: 451 g/L branco; 477 g/L amarelo O.P.

Observações
A IBERSA garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e
fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a
responsabilidade da IBERSA. A aplicação dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a IBERSA não é
responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a IBERSA
reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.

