BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
SELADORAS NITROCELULOSE
Descrição:

Produto formulado a base de nitrocelulose (algodão colódio) em combinação com resinas
alquídicas e cargas especiais. Quando aplicado corretamente proporciona uma ótima aderência,
rápida secagem, ótimo lixamento e bom enchimento.

Uso e Aplicações:

Seu uso é recomendado como fundo de selagem para madeira em geral, em industrias moveleiras,
industrias de carrocerias, entre outras.
Produto termoplástico, não possui resistência a solventes.

Código do Produto:

SL 09.00.(conforme características)

Tipo de Veiculo:

Alquidico / Nitrocelulose

Teor de Sólidos:

Por Peso: 22 a 30 %

Diluente:

RD 7100628

Viscosidade à 25ºC CF4:

SL 09.00.(conforme características)

Método de Aplicação:

Revolver / Airless

Entre 40 a 90 segundos (varia de produto para produto)

N.º Demão Recomendadas: 01 - 04 Demão
Rendimento Teórico:

20 à 25 m2 / Galão / Demão

Secagem:

Ao Toque
Lixamento

10 - 20 minutos
01 - 02 horas

Intervalos entre Demão:

Mínimo: 02 horas

Máximo: 72 horas

Massa Especifica:

0,930 a 1,000 g/cm3

Instruções Gerais

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização. Diluir o produto com RD 7100628,
ajustando a viscosidade de acordo com o equipamento de aplicação.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de umidade e contaminantes, como, poeira,
graxa, óleo, etc.

Estocagem:

A temperatura ambiente, 12 Meses.

Normas de Segurança:

Produto Inflamável manter embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de
fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a
embalagem Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de
segurança e luvas Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e
pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 Minutos.

