MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
BOLETIM TÉCNICO
Produto: DEMARCAÇÃO

ACRÍLICA VIÁRIA DER 3,09

Descrição:
O produto pode ser utilizado em vários tipos de pavimentação, como; Asfalto, concreto, Rodovias, Vias
urbanas, Pátios, Estacionamentos e Sinalização horizontal.
Atende às normas DER 3,09 e ABNT NBR 11862.
Cores:
Branco e Amarelo.
Acabamento:
Fosco.
Composição Química:
Produto a base de resina acrílica em solução, solventes aromáticos, aditivos, pigmentos e cargas
minerais.
Preparação da Superfície:
Aplicar sobre superfície limpa isenta de oxidações, óleos, gorduras, poeiras, respingos de solda, etc.
Modo de Aplicação:
Máquina própria, rolo de lã de carneiro ou trincha.
Secagem ao toque:
10 a 15 minutos (Em condições climáticas favoráveis).
Secagem e Manuseio:
45 a 60 minutos.
Secagem Total:
24 horas.
Diluição:
Diluir entre 5 a 10% com Thinner SM 800. Não devem ser utilizados solventes como aguarrás ou
gasolina. A tinta deve ser bem misturada antes do uso.
Rendimento:
Para camadas de 0,4 mm – 9 a 10 m² por galão/demão. (3,6L)
Para camadas de 0,6 mm – 6 a 7 m² por galão/demão. (3,6L)
Para camadas de 0,4 mm – 45 a 50 m² por lata/demão. (18L)
Para camadas de 0,6 mm – 30 a 35 m² por lata/demão. (18L)
Características:
Densidade a 25ºC (g/cm³)
Viscosidade KU a 25ºC
Sólidos por Massa

1,47 ± 0,03
95 KU ± 5 KU
73% ± 3%

Modo de Usar:

Aplica de uma a duas demãos cruzadas, conforme a necessidade respeitando o intervalo de 10
a 20 minutos entre as demãos.

Não aplicas com temperatura abaixo de 10ºC e umidade relativa do ar superior a 80%

Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, condições
ambientais, e da superfície, e são calculados na espessura de camada seca recomendada.
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MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica:
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer
consulta relativa à sua linha de produtos.
Armazenagem:
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas
características iniciais.
Embalagem:
3,6L / 18L

Validade:
24 meses

Última Revisão:
23/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e
conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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