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IBERLATEX
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta plástica Tinta plástica vinílica mate lavável com excelente rendimento,
cobertura, acabamento, nivelamento, brancura e resistência à esfrega húmida.
Também possui uma excelente facilidade de aplicação.
PROPIEDADES

•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente brancura
Acabamento mate profundo
Boa avabilidade
Boa cobertura
Bom rendimento
Transpirabilidade
Excelente nivelamento
Facilidade de aplicação

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens em formatos de 1 lt., 4 lt., 10 lt. e 15lt.
Disponivel em branco mate profundo. Consultar cores.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto especialmente formulado para evitar os indesejados “ brilhos , cortes, etc.”
Produzidos pela combinação das absorções dos substratos com o brilho das tintas.
O desenvolvimento por parte da IBERSA de embalagem perfeita de cargas e
pigmentos, e confere a esta tinta as qualidades citadas anteriormente, assim sendo
facilita que a película seca seja totalmente transpirável. Trata-se de uma tinta de
fácil aplicação.
EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

PINCEL

ROLO

AIRLESS
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IBERLATEX
MODO DE EMPREGO

As superficies a pintar devem estar secas, limpas, isentas de pó, gorduras e restos de
tintas velhas mal aderidas. Também se debe encontrar sem qualquer tipo de
Hidrofugante. Em caso de necessitar de algum tipo de reparação, se procederá á
restauração do mesmo com o nosso plaste em pasta IBERPLAST. Depois de seco o
plaste, procede-se á aplicação de uma de mão de FIJACRIL, diluido entre os 100% e 400%
de agua (segundo a porosidade do substrato).
Uma vez seco e selado por completo o tratamento do plaste, aplica-se o produto
previamente agitado correctamente.
Aplicar a 1ª demão de IBERLATEX diluida 5%-10% com agua.
Passadas 4-6 horas dependendo da temperatura e humidade ambiental, procede-se á
aplicação da 2ª demão de IBERLATEX diluida em 5% com agua.
Em alguns casos e dependendo da porosidade do substrato a pintar, pode ser necessário a
aplicação de uma terceira demão de produto.
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO*
Peso específico................................................ 1.37-1.42 Kg/L
Viscosidade

…………100-121 poises.

Acabamento...................................................... mate profundo
Rendimento teórico/demão ............................. 9-12 m²/L/demão
Tempo de secagem:
•

Tato --------------- máximo 1 hora

•

Repintura -------- 4-6 horas

•

Total:--------------- 24 horas

COV’s: 6,119 g/L
* Estes dados correspondem ao branco

PRECAUÇÕES
Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC. Manter as embalagens bem fechados depois da sua
utilização. A estabilidade deste produto em armazém é de pelo menos 1 ano, na sua embalagem
original bem fechada e nas correctas condições de armazenamento ( Tª armazenamento = 5ºC –
30ºC). Não colocar os residuos na rede sanitária.
OBSERVAÇÕES
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las condiciones generales de de venta y suministro.Nuestras
recomendaciones técnicas, son simples indicaciones, las cuales no comprometen nuestra responsabilidad. La utilización de nuestros
productos, escapan a nuestro control, por lo cual no nos podemos hacer responsables del uso indebido de los mismos. Debido a la
evolución tecnológica de nuestros productos, IBERSA se rererva la facultad de modificar los datos aquí contenidos sin previo aviso.
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