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Sistema de mistura de tintas Glasurit®

Advertência de segurança:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação
dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter
informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente
aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no
nosso sítio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por
assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.
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Máquina misturadora
1. Máquina misturadora:
A máquina misturadora foi projectada para levar tanto os esmaltes com elevado teor de sólidos monocamada
como as bases de tinta e de mistura bicamada.
 

Todas as indicações nacionais e/ou locais, sobre proteção de explosão e armazenamento de líquidos
inflamáveis, aplicáveis em vigor têm de ser cumpridos.

2. Agitadores:
As tampas de mistura são fornecidas como unidades completas, com agitador, tampa e mecanismo de
transmissão. A altura das unidades já está pré-ajustada. Homogeneíze bem a tinta da lata aberta antes
de lhe ligar o agitador. De seguida, coloque o agitador completo na lata de base de mistura aberta e fixe-o
pressionando e girando os ganchos. Agora a unidade está pronta para ser usada.

3. Funcionamento:
Os agitadores devem ser ligados durante 10 minutos pela manhã e pela tarde se houver pouco trabalho
durante o dia.
 

Observação:
 

Todas as indicações nacionais e/ou locais, instruções de funcionamento e todos os regulamentos de segurança, de
prevenção de acidentes e sobre substâncias perigosas aplicáveis em vigor têm de ser cumpridos.
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Procedimento de mistura
1. Generalidades:
Homogeneíze bem as bases de mistura antes da sua utilização. Para obter bons resultados de mistura,
é fundamental que as bases de mistura estejam homogéneas. Assim, homogeneíze bem o conteúdo das
latas novas de bases de mistura antes de as colocar na máquina misturadora, manualmente, com uma barra
metálica, com um agitador electropneumático ou com um agitador vibratório. Em seguida, acople a unidade do
agitador.

2. Determinação da cor:
Identifique a cor do veículo a ser reparado, com base na própria carroçaria ou na documentação do veículo.
Com a ajuda do código da cor, encontrará a fórmula de mistura no respectivo suporte de cores. Para além
das cores standard, encontrará as fórmulas de mais variantes de cores. Também pode utilizar o Sistema Color
Profi para determinar a ficha CPS correspondente ao código de cor. Uma vez verificada(s) a(s) ficha(s) CPS
correspondente(s), pode utilizar a respectiva fórmula de mistura para misturar a cor.
 

Nota:
 

Deverão ser tidos rigorosamente em conta todos os detalhes especificados na fórmula de mistura.
3. Repor as balanças a zero:
Coloque uma lata ou embalagem de mistura vazia na plataforma de pesagem das balanças informatizadas e
coloque as balanças a zero.

4. Pesagem das quantidades indicadas:
Como as fórmulas de mistura indicam os pesos acumulados, não é necessário somar cada uma das
quantidades. Só tem de adicionar as bases de mistura indicadas até as balanças indicarem que se alcançou o
peso predeterminado, de acordo com a fórmula da base em causa.

5. Agitação da mistura:
Concluída a pesagem, homogeneíze bem com uma régua doseadora. Por razões relativas à cor, a
homogeneização deve ser efectuada da borda da lata para o seu centro, sendo imprescindível assegurar que
todos os restos de tinta aderentes à régua voltem à lata e se incorporem na tinta mediante homogeneização.
Antes de proceder à aplicação da tinta homogeneizada, tem de realizar uma amostra (ou seja, de aplicar o
verniz sempre que forem aplicados sistemas de fundo/verniz). Seque a amostra e compare-a com o veículo
cuja pintura vai ser reparada. Se a cor não coincidir, afine-a por meio de tintas ou utilize uma variante de cor.
 

Se utilizar o Sistema Color Profi, raramente necessitará de pintar uma amostra de cor, pois as próprias fichas
CPS são amostras de cor.


