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Visão de conjunto dos pictogramas de processamento

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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Informação técnica Pré-tratamento

ver folha informativa desengordurar

Mistura

relação de mistura 1:1
para 2 componentes

relação de mistura
para 2 componentes

relação de mistura
para 3 componentes

utilizar régua
doseadora

adição de
endurecedor

agite bem antes de
utilizar

Ajuste da viscosidade

viscosidade de
aplicação

Aplicação

pistola de gravidade número de demãos
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betumagem aplicação a pincel aplicação a rolo aplicação mediante
aerossol

Secagem

evaporação tempo de secagem Infravermelhos Ultra-Violeta

Lixagem

lixagem manual em
húmido

lixagem manual em
seco

Exzenterschleifen
naß (Druckluft)

lixadora excêntrica /
em húmido

(pneumática)

polimento

Color

mistura homogeneização em
máquina agitadora

comprovação de cor peça desmontável esbatido

poder de cobertura
limitado

fórmula de mistura
em revisão

fórmula de mistura
em revisão

repintura completa não se pode misturar
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variantes Esta cor contém
um produto

especial. Pode ser
encomendada ao
seu distribuidor.

Cor de mistura
especial.

Esta cor pode ser
encomendada ao
seu distribuidor.

cor para interior cor para a zona do
motor/mala

cor para jantes e
tampões

a fórmula utiliza uma
base de mistura que
está a ser retirada

Cor várias tonalids

fórmula de mistura
com chumbo

cor texturado cor mate demão de verniz

cor sólida
monocamada de

brilho directo ou fondo
para cor com sistema

multicamadas

verniz colorido primário pintura de três fases
(multicamada)

Sistema de pintura

cor para acessórios cor para frisos cor para tejadilho cor para acessórios
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Armazenamento

proteger das geadas armazenar em lugar
fresco

proteger da humidade fechar bem a
embalagem

tempo de
armazenamento


