IVOTECTOS

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES
A IVOTECTOS caracteriza-se por uma fácil aplicação, rápida secagem e bom enchimento.

COMPOSIÇÃO/IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA
É uma tinta aquosa mate formulada a partir de copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas
inertes.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
Destina-se à protecção e decoração de tectos.

APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Superfícies novas: As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeira e
gorduras. No caso de superfícies muito absorventes, é aconselhável a aplicação de um
ISOLANTE ----------------.
Repintura: Antes de se proceder à pintura, a tinta antiga deve ser completamente removida, de forma a garantir uma base de aderência adequada.
Reparar as zonas danificadas com --- INVERFENDA --------- (em interiores), no caso de
paredes exteriores aplicar as massas tradicionais.
Após a secagem, lixar e isolar com os isolantes acima referidos.
Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e
máscara de protecção.
PROCESSO DE APLICAÇÃO
Aplicação: Pistola, rolo ou trincha.
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO
Diluição:
1ª demão: 10 a 15% de água (no caso de ser utilizado um isolante)
2ª demão: 5 a 10% de água
Limpeza do material: Com água, logo após a aplicação
Repintura: 3 a 4 horas
Rendimento: 8 a 10 m2/L
Nº de demãos: 2
Diluente: Água
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cor: Branco
Aspecto da película seca: Mate
Viscosidade (20ºC): 100 ± 5 KU
Densidade (20ºC): 1,55 ± 0,04 g/cm3

ARMAZENAGEM
A IVOTECTOS é estável durante 1 ano nas embalagens de origem, devidamente fechadas
e ao abrigo da humidade.

PRECAUÇÕES
Não comer ou beber durante a sua utilização
Não deitar os resíduos para o esgoto
Manter fora do alcance das crianças
Armazenar evitando temperaturas demasiado baixas
Nota: Como é um produto de base aquosa, não é inflamável nem tóxico
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