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 Acabamento Dourado para Interior

 SYLURE OURO
 035-0066       

DESCRIÇÃO  Acabamento dourado, baseado em resina sintética e pigmentada com purpurina . 
UTILIZAÇÃO  Em molduras, frisos e outros apontamentos decorativos em mobiliário ou objectos de  

decoração de madeira ou metal, devidamente preparados, somente em interiores.
PROPRIEDADES  Excelente efeito decorativo

Boa retenção da cor
Boa resistência à oxidação
Pode ser aplicado sobre superfícies já pintadas com acabamentos sintéticos .

COR(ES)  Ouro.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho : Semi-Brilho 
Densidade : 1.23 +/- 0,02
Viscosidade : 15 s/FC4/25ºC. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem .
Ponto de inflamação : 23 - 61ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 As superfícies a pintar devem estar bem secas e limpas de gorduras , óxidos, poeiras ou 
outras impurezas. 

Em madeiras: Recomenda-se efectuar a limpeza e desengorduramento da madeira com 
Robbilava Universal  (909-000X). 

Em metais: É necessário efectuar a limpeza e desengorduramento com Diluente Sintético  
(927-000X).

No caso de situações de repintura, a pintura antiga deverá encontrar-se em bom estado, caso 
contrário será necessário remove-la. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade deste  
esmalte com a pintura antiga, aconselha-se a realização uma pequena área de teste.

APLICAÇÃO  Ferramentas : Trincha ou pistola.
Diluição e nº de demãos : 2 demãos tal qual o produto é fornecido.
Tempo de secagem :
Ao tacto: 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  20ºC.
Para demãos seguintes: 4 horas, nas mesmas condições
Para utilização / manuseamento: 2 horas, nas mesmas condições.
Lavagem da ferramenta : Com Robbilava  Universal  (909-000X) ou Diluente  Sintético  
(927-000X).

RENDIMENTO  10 m
2

/Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  0,25L
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Não deve ser repintado com Verniz para Metais e Pedras  (040-0020).

O acabamento dourado do produto é conferido por um pigmento metálico especial , o qual, 
por fricção poderá "sujar" as mãos após secagem. Devido a este efeito, as superfícies 



pintadas com o Sylure Ouro , não deverão ser sujeitas a esfrega/desgaste.
ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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