MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
BOLETIM TÉCNICO
Produto: GALVANIZADO ECO BASE DE ÁGUA.
Fundo à base d'água indicado para promover aderência sobre superfícies de aço
galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e
onduladas, painéis de propaganda etc.
Por ser à base d’água, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis, trinchas e rolos de
espuma. Sua fórmula exclusiva não utiliza Aguarrás como solvente, fazendo com que o seu
grande diferencial seja o baixo odor durante a aplicação e menor agressividade ao meio
ambiente.
É prático, fácil de aplicar e tem secagem rápida.
Composição Básica:
Água, bactericidas e Fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos
Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, Polímeros Acrílico
modificado, antiespumante.
Aplicação:
Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
Respeitar os intervalos de repintura;
Evite retoques isolados após a secagem do produto.
Rendimento Aproximado:
Galão (3,6L): 50m² a 70m² por demão.
Quarto (900ml): 12,5m² a 17,5m² por demão.
Diluição:
Rolo de espuma / lã ou pincel ou Pistola: Até 10% de água limpa.
Demãos:
Demãos: 1 á 2 demão.
Secagem:
Ao toque: 1 hora.
Final: 4 horas.
Preparação da Superfície:
SUPERFÍCIES NOVAS: Efetuar leve lixamento com lixa para metais grana 400. Retirar o pó
resultante com pano umedecido com thinner. Repetir a operação quantas vezes forem
necessárias. Aplicar o produto homogeneamente sobre a superfície fria.
SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS: Remover pinturas velhas que estejam soltas ou mal aderidas,
remover pontos de ferrugem até a exposição do metal.
Observação
Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto;
Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;
Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças;
Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão.
Advertência:
Este produto é apenas um primer (Promotor de aderência), e não poderá ficar exposto por mais
de 15 dias sem aplicação de uma tinta de acabamento.
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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.Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo
www.maza.com.br
Validade
36 meses.
Manuseio e Armazenagem
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações
em suas características iniciais.
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