BOLETIM TÉCNICO
VELACOR TINGIDOR
Descrição

Produto desenvolvido a base de corantes especiais, utilizado no verniz e seladora,
podendo ser aplicado puro. Por se tratar de um corante com solventes especiais, pode
ser diluído diretamente no verniz ou seladora, servindo para qualquer tipo de verniz.

Cores disponíveis

Mogno, cerejeira, imbuia, castanho, betume, cedro, marfim, peroba, sucupira e tabaco.
10 opções de cores

Principais Benefícios

Total compatibilidade com qualquer tipo de verniz
PREPARO DO SUBSTRATO

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição

Resina alquídica, pigmentos transparentes isentos de metais pesados, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos, além de aditivos.

Toxicidade

Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico

Embalagem

200ML

Viscosidade cinemática á 25°C - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)

25,0 a 35,0
0,87 - 0,93 g/cm³

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)
Diluição

Acabamento

36 meses
DADOS DE APLICAÇÃO
Embalagem/ Rendimento
(m2/demão)

Verificar as recomendações Verificar as recomendações Verificar as recomendações
do verniz a ser tingido.
do verniz a ser tingido.
do verniz a ser tingido.

Ambiente

Demãos e Secagem

Verificar as recomendações Verificar as recomendações
do verniz a ser tingido.
do verniz a ser tingido.

Ferramentas
Rolo de lã, trincha ou airless . As ferramentas podem variar de acordo com o verniz a ser tingido.
APLICAÇÃO
Agitar bem a embalagem antes de usar. Adicione em pequenas quantidades ao verniz a ser tingido, agitando até atingir a tonalidade desejada.
Misturas entre as cores do Mococa Tingidor podem ser feitas de modo a obter novas tonalidades, respeitando o limite de 100 ml por galão de 3,6
litros.
RECOMENDAÇÕES
Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%. Para limpeza de
ferramentas, utilize Aguarrás
PRECAUÇÕES
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Mantê-lo afastado de alimentos e
do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com
respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110
Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do
SAC – (19) 3656-2570
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