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BRASJET - SPRAY USO GERAL  

 

Descrição: 

Código: 

Tinta Spray a base de resina, solventes e gases butano e propano. 

ST 55...(conforme cores) 

 

Uso e Aplicações:           

Tinta de alta qualidade e fácil  aplicação para metais ferrosos com excelente rendimento, 

secagem rápida e alta resistência combinada a praticidade da embalagem spray indicada para 

pinturas - do preparo ao acabamento - em eletrodomésticos, bicicletas, moveis em aço, 

brinquedos e objetos em geral. 

Aplicação simples, rápida e fácil devido a sua embalagem spray. 

*Venda proibida para menores de 18 anos. Observe a lei local. 

 

Instruções de uso: 

 

Mexer bem a embalagem antes e durante o uso; 

Aplicar o produto a uma distância de até 30 cm da superfície;  

Faça a aplicação com movimentos uniformes evitando imperfeições;  

Aplicar demãos com intervalo de até 3 minutos;  

Ao término do uso vire o tubo de ponta cabeça e aperte o bico até que saia apenas gás 

evitando o entupimento, se o bico entupir retire-o e coloque em um recipiente com thinner, 

se precisar utilize uma agulha fina;  
Produto não indicado para aplicações com umidade elevada ou temperaturas abaixo dos 

15ºC; Mantenha o produto em local coberto, seco e arejado longe do calor. 

 

 

Demão(s) 

recomendada(s): 

Aplicar demãos finas, em movimentos constantes e uniformes. Evite que a tinta escorra 

aplicando a 1ª demão mais pulverizada, para que essa demão sirva de ancora para as demais. 

 

Secagem (25ºC) 

 

Intervalo entre demãos de 5 a 10 minutos;  

Ao toque 5 a 10 minutos;  

Manuseio 2 a 3 horas; 

Total 72 horas. 

 

Instruções Gerais: 

 

PREPARO DE SUPERFÍCIE: 

Lixar a superfície, remover toda a tinta velha como também as impurezas (poeira, gordura) 

com água e sabão neutro, se necessário. 

 

ATENÇÃO: 

Este produto não deve ser aplicado em locais que terão contato com alimentos, como parte 

interna de fogões e microondas. Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico.  

Não aplicar em temperaturas abaixo de 15ºC ou com elevada umidade. 

Agite a lata entre as demãos.  

Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner, se necessário, 

limpe o orifício com uma agulha bem fina. 

 

Rendimento: Teórico de  1,2m² a 1,7 m² por embalagem.
 

 

Normas de 

Segurança: 

Produto Inflamável.  Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais e longe de 

fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado.  Nunca, furar ou 

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. 

 


