PLASTIC ESTUQUE
DESCRIÇÃO
Massa aquosa para regularizar e disfarçar fissuras, buracos,
ondulações e outras imperfeições, permitindo obter uma superfície em
boas condições para a decoração final.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA
Massa de espessura média, baseada em dispersão aquosa de resinas vinilo acrílicas, pigmentos brancos
e esteres apropriados.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
Alisamento de paredes , como elemento decorativo em lambrins, caixas de escada, armazéns, etc.
Recoberto a cores. Aplicação no interior e exterior.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Cor  Branco pastel
Aspecto da película seca  cor  fosco
Massa volúmica (densidade)  1.6 +/- 0.05
Viscosidade  Elevada
Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial  2 a 4 horas
Dura  12 horas

APLICAÇÂO
Preparação superfície
Os suportes devem apresentar-se direitos, aprumados e lisos. Todas as
protuberâncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer
tipo, superiores a 5 mm, devem ser previamente preenchidos. Pregos e
outros objectos estranhos devem ser retirados e todos os vestígios de
óleo de moldagem eliminados por lavagem conforme prática corrente.

Processo de aplicação
Á escova ou espátula e se desejar gravação subsequente com rolo de borracha.

Espessura recomendada
2 a 3 mm e duas demãos.

Rendimento teórico
2 a 3 lt/m2
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Diluição
Aplicação sem diluição.

Intervalo entre demãos
Normalmente é só aplicada uma demão

Condições ambientais
Para um bom êxito final é necessário que as condições atmosféricas sejam o mais próximo de 20°C e 70%
de humidade relativa. Evitar correntes de ar que produzem abaixamento da temperatura e contrariam a
filmificação (que pode causar danos na película).

ARMAZENAGEM
Cerca de 6 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo do calor e do frio.

PRECAUÇÔES
Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta
com água e sabão.
Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.
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