SELÁQUA

INT/EXT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

FEV-2016 (WP1655)

REFª 5080 ITC Nº 464

o Produto formulado a partir de uma emulsão
aquosa 100% acrílica, para aplicação como
primário antes das tintas plásticas de
acabamento. Pode também ser aplicado em
superfícies ligeiramente gizadas

0,75L

5L

15L

o Brilho Mate
o Acabamento Liso
o Disponível em Incolor ( aspeto leitoso dentro
da lata)

TIPO DE PRODUTO

LOCAL DE APLICAÇÃO

Selante aquoso

Interior/Exterior

Alvenaria, estuques,
gesso cartonado, reboco
cimento

PROPRIEDADES

BENEFÍCIOS

Incolor

Sobre fundos coloridos potencia a opacidade da tinta
de acabamento

Aspeto gel

Excelente aplicabilidade, não escorre

Boa capacidade selante

Evita o aparecimento de manchas de brilho e cor

Boa adesão

Bom poder de penetração e fixação

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o RENDIMENTO:
o
o
o

SUPORTES

12 m2/L (por demão)
SECAGEM AO TATO:Aprox. 20 min
SECAGEM ENTRE DEMÃOS: Minimo 1h (23ºC)
SECAGEM PARA SOBREPINTURA: 4h

o
o
o
o

DENSIDADE: 1,009 (a 23ºC)
VISCOSIDADE: 75 ±3 KU (a 23ºC)
SÓLIDOS EM VOLUME: 8,4 ±1,0 %
PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat.
A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx.
30 g/l COV

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.
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Preparação da Superfície
o De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas e limpas, desengorduradas e isentas de “caliça”.
o Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

Aplicação
o Em paredes novas aplicar 1 demão geral de Seláqua refª 5080, sem diluição. Em caso de necessidade pode
ser diluído até 10% de água.
o Em paredes com pinturas envelhecidas, efetuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar 1 demão de
Seláqua refª 5080 nas zonas reparadas e após secagem uma demão geral do produto.
o Aplicar o Seláqua, distribuindo-o uniformemente, sem camada excessiva.

Sistema de Aplicação
o Trincha, rolo ou pistola
Limpeza das ferramentas
o Água
Indicações importantes

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas
consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone
917605736.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

Uma marca PPG

o O Seláqua não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás, só deve ser aplicado sobre superfícies
bem secas.
o Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas.
o Pode ser repintado com todas as tintas plásticas da gama Dyrup.
o Sempre que a superfície se apresente “vidrada” por enrijamento excessivo do produto devido a muito tempo
de espera entre a aplicação do Seláqua e a repintura, pode ser necessário efetuar uma lixagem geral,
seguida de uma demão fina do mesmo produto.
o Avoid to apply the product with a relative humidity above 80% and temperatures below 10ºC above 35ºC.
o Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas
e na ficha de dados de segurança do produto.
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