DULUX

ESMALTE BRILHANTE
USOS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Extremamente durável.
Resistência a descoloração – protecção contra raios UV agressivos.

Resistente a arranhões e nódoas.
Aparência soberba com acabamento uniforme brilhante.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Muito brilhante.

Cor

Branca, uma gama de cores pré-misturadas e as
seguintes tonalidades bases: Pastel Base 7;
Medium Base 8, Deep Base 9 and Base 6 do
Sistema de Cores Dulux.

Densidade a 23°C

Approx. : 1.10 kg/L

Conteúdo de sólidosPor peso : Approx. 47%
Por volume : Approx. 34%
Viscosidade embalada Viscosidade a 23°C: Approx 80 KU
Rendimento

8 a 10m2 por litro dependendo da porosidade da
superfície, perfil e método de aplicação

ESMALTE BRILHANTE

Aparência

ACABAMENTOS

Altamente recomendado para rebocos, metais e madeira. Deve-se
sempre utilizar primários e isolantes apropriados, especialmente em
novos trabalhos.

Esmalte de alta
qualidade para
interiores ou
exteriores em
superfícies
onde se requer
acabamento
brilhante
duradoiro

DFT Recomendado Min. 25µm. Max. 35µm.
por demão

INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO
Condições de
aplicação

Temperatura da superfície entre 10 - 35°C
Humidade relativa entre 10 - 85 %

Métodos de
aplicação

Pincel, rolo (tiras curtas de lã ou esponja), ou,
alta pressão

Diluente

Não se recomenda uso de diluente
Pronta para usar depois de bem agitada

Tempo de secagem Superfície seca em 4 horas
(Tempo de secagem será mais longo em
climas frio, humidade ou molhado)
Tempo de repintura 18 horas (pernoita)
Limpeza de
equipamento

Para limpeza use Fixit Brush Cleaner/
Degreaser ou terebintina mineral

Substratos

Adequada para reboco de cimento, gesso, betão,
fibrocimento, PVC, ferro galvanizado, superfícies
ferrosos e de Madeira desde que sejam bem
preparadas e isoladas.

Precauções

Certifique-se de que a superfície está bem limpa e livre de
poeiras, sujidade, graxa ou óleo. As superfícies devem
estar bem secas – humidade até 12%..

Não aplicar em tempos frio (abaixo de
10°C) ou húmidos.
EMBALAGENS

Não aplique directamente sobre superfícies
metálicas nuas.
Não adequado para aplicação directa em
superfícies pulverulentas ou friáveis previamente
pintadas ou não.

DULUX

INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO
DEMÃOS NECESSÁRIAS
Aplique duas a três demãos finais em novas
superfícies para conseguir uma película

homogénea e cor sólida.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
SUPERFÍCIES NOVAS
Reboco de cimento (não friável), gesso, placas
artificiais, fibrocimento

ACABAMENTOS

Recomenda-se que reboco novo seja deixado
secar por uma semana para cada 5mm de
espessura: e mais tempo em clima frio ou húmido.
Aplique primário localizado apropriado em tiras de
metais e cabeças de pregos.
Aplique uma demão complete de Primário
Dulux Trade para Reboco, seguido de uma
demão de Subcapa Dulux Trade Universal.
Betão
Retire qualquer cimento não curado, graxa, e agentes
causadores de fungos usando jacto de água a alta pressão,
ou lave com uma solução forte de sabão doce. Enxagúe
escrupulosamente com água limpa.

Aplique uma demão complete de Primário Dulux
Trade para Reboco, seguido de uma demão de
Subcapa Dulux Trade Universal.

ESMALTE BRILHANTE

Ferro galvanizado (novo, sem desgaste) e alumínio
Limpe e desengordure com Limpador Dulux para
Ferro Galvanizado. Uma superfície livre de cortes
de água indica boa limpeza – agua a escorrer não
deve formar gotas.
Aplique uma demão de Primário Dulux para
Ferro Galvanizado seguida de uma demão de
Subcapa Dulux Trade Universal.
Ferro galvanizado (não pintado, desgastado)
Remova toda ferrugem e escamas soltas por meio
de uma escova de aço, lixamento, raspagem ou
decapagem mecânica – até obter metal brilhante.

SUPERFÍCIES PREVIAMENTE PINTADAS
Certifique-se de que a superfície está bem limpa e
livre de poeiras, sujidade, graxa ou óleo. As
superfícies devem estar bem secas – humidade até
12%.
Lixe superfícies de esmalte para prover uma
chave e melhorar aderência.
Pintura solta descamada deve ser completamente
removida e áreas nuas retocadas com o primário
adequado. Retoque zonas nuas com Subcapa
Universal até ao mesmo nível do resto da pintura.
É sempre boa prática esfregar superfícies
existentes com lixa fina para retirar pontas e
partículas
de
sujeira.
Esfregar
também
proporciona uma superfície lisa para a pintura.
Instruções sobre fungos. Para matar o crescimento de
líquen e algas, esfregue com 1 das seguintes
soluções: ou 4:1 água/HTH (cloro), ou 4:1 água/JIK
(hipoclorito de sódio). Certifique-se de que a
superfície fique completamente saturada e deixe a
solução reagir durante 4 horas. Molhe totalmente toda
a superfície da parede com água potável.
Filling
Encha todas imperfeições com o Fixit Filler
apropriado e aprimore com Primário para
Reboco Dulux Trade logo que tenha secado o
adequadamente o crack filler. Se isso não for feito
o resultado serão níveis de brilho desiguais entre
as partes reparadas e as áreas normais. Aplique
uma demão de Subcapa Universal.

SAÚDE E SEGURANÇA
Para retirar sujeira, sais e corrosão de zinco
(ferrugem branca) limpe cuidadosamente com
Limpador Dulux para Ferro Galvanizado.
Áreas onde se retirou ferrugem vermelha devem
levar Primário Dulux para Ferro Galvanizado.
Aplique uma demão de Subcapa Dulux Trade Universal.

Para informação de segurança detalhada consulte a
Folha de Especificações de Segurança do Material.
Mantenha longe do alcance de crianças.
Garanta boa ventilação durante aplicação e secagem.
Ponto de inflamação de 37ºC.

Caleiras/Tubos de descarga PVC
Lixe bem para melhorar aderência. Certifique-se
de que a superfície esteja limpa e seca.
Isole com uma demão de Dulux
Supergrip.
Superfícies ferrosas

EMBALAGENS

Inspeccione danos sobre primário de fábrica cuidadosamente.
Toda ferrugem, escamas e sujidade devem ser removidos por
raspagem ou escova de aço, depois lixadas com lixa média e
terminar com lixa fina – até que o metal fique brilhante.
Certifique-se de que as áreas lixadas fiquem secas e sem
graxa e poeira. Pode-se aplicar uma lavagem com diluente
(desperdício mergulhado em diluente para verniz). Mudar os
desperdícios com frequência. Deixe secar. Aplique uma ou
duas demãos de Primário Dulux Trade para Aço,
dependendo da severidade das condições (p.e., aplique duas
demãos na costa).
Aplique uma demão de Subcapa Dulux Trade Universal.

Superfícies de Madeira
Aplique Primário Dulux para Madeira, seguido de
uma demão de Subcapa Dulux Trade Universal.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Condições de armazenagem
Guarde em local fresco e seco.
Renúncias
Referências de cor são tão precisas como a
impressão permitirá. Por favor consulte os cartões de
listras/cores normalizadas da loja, ou amostras de
cores da prateleira para uma representação mais
exacta da cor. Entre outros, os factores que seguem
podem afectar a aparência final da cor: brilho do
produto e textura, reflexões da luz e cor, aplicação,
textura da superfície e preparação.
Para melhor cor e consistência de brilho é
aconselhável usar recipientes do mesmo número de
lote, ou, misturar diferentes lotes num recipiente
maior, ou terminar num canto antes de acabar um novo
recipiente.
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