BOLETIM TÉCNICO
Produto: ZARCÃO
ESPECIFICAÇÕES:
Densidade:

1,20 a 1,30 g/cm3

Cor:

Laranja

Acabamento:

Fosco

Diluição:

Rolo ou Pincel/Trincha: 10% a 15%
com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos.

Pistola: Diluir com 30% com aguarrás da 2001
Produtos Automotivos

Secagem:

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos e
alifáticos, aditivos e cargas minerais.
CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS:
Indicado para superfícies ferrosas em ambientes externos ou internos, novas ou
com início de corrosão como fundo anti-corrosivo para preservar a superfície
metálica. Produto de fácil aplicação e boa aderência
RENDIMENTO:

1

3.6l: Até 45 m²
18l: Até 225m2
Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do
substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.
APLICAÇÃO:
Rolo de espuma, pincel/ trincha de cerdas macio ou pistola.
PREPARO DA SUPERFICIE:
Raspe para remover as partes soltas, lixe para eliminar o brilho, impurezas e
uniformizar a superfície.
Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente neutro.
Superfície com mofo: Limpar com solução na proporção de 1/1 de água e água
sanitária.
Obs. Nos dois casos anteriores, enxaguar e aguardar a secagem da superfície.
ARMAZENAGEM:
24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco,
fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.
ATENÇÃO.
Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação
e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando
a aplicação for a pistola, utilizando mascara apropriada. Em caso de ingestão,
não provocar vômito. Em caso com os olhos, lavar com água corrente em
abundancia por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso
profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras
reclamações.
Boletim elaborado e revisado por Químico Responsável: 09.400.654 9º região.

