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BASE PREMIUM BRASIMIX AUTOMOTIVO 
BM 00...(conforme cores) 

 

Descrição: Resina poliuretânica bi componente, pigmentos, solventes e aditivos. 

 

Uso e Aplicações:          

 
Pigmento exclusivo do BRASIMIX AUTOMOTIVO PREMIUM, para fórmula de tintas de 
poliuretano no sistema tinta com tinta, dispensando uso de resina. Indicado para pintura 
geral e parcial de veículos nacionais e importados, máquina agrícolas, equipamentos como 
também chapas metálicas em geral, de fácil aplicação e manuseio. 
 

 

Diluente/Catálise: 

 
Relação de catálise de 3 partes de tinta e 1 parte de catalisador CT 29.50.004 
Diluição feita de 15 a 25% com os diluentes: 
TD 06.00.107 – Diluente PU/POLIESTER(*) 
TD 06.00.050 – Diluente PU/POLIESTER RÀPIDO(*)  
(*)Volume de solvente adicionado conforme fórmulas do BRASIMIX AUTOMOTIVO. 

 

Viscosidade à 
25ºC CF4: 

70 a 110seg.  

 

Formas de 
Aplicação: 

Revolver  pressão de 40 a 50 lb./pol2 

   

 

Demão(s) 
recomendada(s): 
 
Espessura Seca: 

 
 
Aplicar 02 a 03 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. 
 
35 a 50 microns depois de seco. 

 

Secagem (25ºC) 

Toque: 30 minutos 
Manuseio: 03 a 04 horas 
Final: 24 horas 
Intervalo máximo entre demãos 16 a 24 horas, podendo variar de acordo com a temperatura 
ambiente. Após esse tempo, a superfície deverá ser lixada. 

 

Instruções Gerais: 

 
Homogeneizar o produto antes da aplicação, efetuar limpeza da superfície removendo 
impurezas como poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.  
Efetuar a catálise atentamente de acordo com as instruções do produto, diluindo somente 
depois da catálise já realizada. 
 

 

Observações: 

 
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 
e ou manuseio inadequado do produto. 
Verificar a tonalidade antes da aplicação final. 
 

 

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. Em caso de emergências 
verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 
 

 


