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
ECOLUX - EPOXI BASE AGUA (ZERO V.O.C.)
Tinta Hospitalar semi brilho – SB 89.. (conforme cor)
Descrição:

Tinta Epóxi monocomponente a base de água com baixo odor, alta resistência a abrasão, de fácil
limpeza. Indicado para pintura em paredes e tetos de áreas sujeitas a respingos de desinfetantes
hospitalares, consultórios médicos e odontológicos tais como áreas pediátricas, áreas de
circulação, enfermarias, salas de espera, laboratórios, farmácias, e quando se deseja proteção
higiênica com praticidade na aplicação e economia.

Diluição:

Com água limpa, até 30%, dependendo do tipo de ferramenta utilizada e da condição da
superfície, homogeneizando perfeitamente.

Teor de sólido da mistura:

Por Peso: 60% +/– 1

Tipo de Veiculo:

Epóxi Base de agua monocomponente.

Método de Aplicação:

Rolo/Pincel/Revolver / Airless

Rendimento Teórico:

10 m²/l/demão, dependendo da porosidade do substrato.

Secagem:

Ao Toque: 01 hora
Cura Total: 01 dia

Entre demãos:

03 a 4 horas

Peso Específico:

1,190 +/- 0,020 g/cm³

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo,
resíduos orgânicos ou químicos, etc..; e ser lavada com agua sanitária diluída 1/1 com água.
Quando aplicado sobre azulejo, deve-se efetuar ataque químico com acido para promover
porosidade, neutralizando em seguida com água sanitária.

Estocagem:

A temperatura ambiente, 12 Meses.

Observações:

O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por imperfeições da superfície e
do sistema de aplicação.

Normas de Segurança:

Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais.
Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem.
Durante a aplicação usar óculos de segurança . Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os
com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio
médico.
Produto sem cheiro e zero VOC.

