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BRASCORTEN
FO 15.23.735 - (BASE)
FO 15.09.735 - (EFEITO)
Descrição:

É um revestimento de alta performance que imita a corrosão metálica “FERRUGEM”
deixando um acabamento “envelhecido” de maneira uniforme.

Uso e Aplicações:

Aplicado como revestimento sobre qualquer superfície (reboco, gesso, cerâmica, estruturas
metálicas, ferro, madeira entre outros.), lisa ou rústicas, para ambientes externos e internos,
com ação impermeável resistente a intempéries proporcionando, beleza, requinte ao
ambiente.
BASE: Para aplicações a revolver: diluir com TD 06.00.628 em até 10% e para aplicações
a rolo utilizar Aguarrás AG 10.00.100 até 05%

Diluente/Catálise:
EFEITO: Aplicação a revolver com pressão baixa (30 libras) Bico 1.4, pronto para uso, se
necessário utilizando diluente TD 06.00.628 de 5 a 10%
Teor de Sólidos:

BASE: Por Peso: 52-54 +/- 2%
EFEITO: Por Peso: 34-38 +/- 2%

Demão(s)
recomendada(s):

BASE: Aplicar 02 demãos com intervalo mínimo de 6 horas entre demãos.
EFEITO: Aplicar pulverizado com baixa pressão (30libras), após 12 horas da aplicação da
base

Secagem (25ºC)

Ao Toque:
30 minutos
Ao Manuseio: 04 a 06 horas
Final:
24 horas

Instruções Gerais:

Homogeneizar muito bem os produto antes da aplicação. A superfície deverá estar seca e
isenta de contaminantes. NÃO MISTURAR A BASE COM O EFEITO.
Aplicar o EFEITO de maneira uniforme, mantendo o mesmo sentido com distância de 40cm
da peça. Quanto maior o número de demãos, mais escuro fica o acabamento.

Densidade/

BASE: 1,060 +/- 0,030 g/cm3 / EFEITO: 1,000 +/- 0,030 g/cm3

Rendimento:

BASE e EFEITO: 20m2/litro/demão – (O Efeito sobre variação de acordo com nº demãos)

Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e
fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara,
óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.
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RESULTADO DA APLICAÇÃO
1ª Aplicação:
BASE*

1ª pulverização:
EFEITO*

2ª pulverização:
EFEITO*

3ª pulverização:
EFEITO*

4ª pulverização:
EFEITO*

5ª pulverização:
EFEITO*

*Quanto mais aplicações do EFEITO, mais intenso ficará.
* Imagem ilustrativa.

