FICHA TÉCNICA
FIXADOR ACRÍLICO


Composição Básica
Produto composto de resinas acrílicas e solventes.



Descrição
Produto indicado para reboco, massa fina fraca (pouco cimento), paredes calcinadas,
caiação e gesso ou como fundo preparador para sistema de repintura.
Produto incolor, em meio solvente altamente penetrante e insaponificável.
O Fixador Acrílico aumenta a impermeabilidade do substrato, reduz e uniformiza a
absorção de toda superfície.

 Cores
Produto apresentado na cor: Incolor


Textura
Produto de textura Lisa.



Dados Técnicos
- Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.1.1.5
- Peso Específico: 0,80 - 0,90 g/cm³



Preparação da Superfície
A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas
gordurosas.



Métodos de Aplicação e diluição
Para a aplicação utilizar rolo de pele de carneiro ou trincha.
Aplicar uma demão bem farta sem diluição, com rolo de pele de carneiro ou trincha.
Aguardar vinte e quatro horas para aplicação do restante do sistema de pintura.
A limpeza das ferramentas deve ser feita com Redutor 1001.

 Recomendações
Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou
úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre
o
o
10 C e 40 C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.



Secagem
Completa: 24 horas.
Tempo entre demãos: 12-24 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando
entre 25 e 60%.



Rendimento
O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície,
método e técnicas de aplicação.
Rendimento : 9,0 – 12,0 m²/litro/demão.
Estes valores são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual.
Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular ou apresentar
qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter
rendimento específico.



Embalagem
Galão de 3,6L e Balde de 18L.



Prazo de Armazenagem
24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto,
seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação
química, física ou de demais agentes.
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