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 Esmalte Sintético para Interior e Exterior

 VipLux
 V68-       

DESCRIÇÃO  Esmalte formulado à base de resinas alquídicas modificados, longas em óleo e pigmentos 
seleccionados. 

UTILIZAÇÃO  Acabamento de superfícies de madeira ou metal, quando se pretende um acabamento 
brilhante e de óptimo aspecto decorativo, após a aplicação dos primários adequados.

PROPRIEDADES  * Boa aderência
* Fácil de aplicar
* Boa lacagem
* Boa retenção de brilho e cor

COR(ES)  Branco, cores prontas e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do 
Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho: Brilhante
Densidade: 1,05 - 1,15 Kg/l (*)
Viscosidade: 85 - 95 KU/25ºC 
Ponto de inflamação:   23 - 61ºC
COV's:  Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto 
contém no máximo 299 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de impurezas e gorduras. Antes de 
aplicar o esmalte VipLux , usar primários adequados a cada situação:
Madeiras : Aplicar Subcapa , V34-0001.
Metais ferrosos: Aplicar Primário S/R , V21-0200/1.
As superfícies a aplicar devem estar coesas, e sem impurezas.

APLICAÇÃO  Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola.
Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de esmalte VipLux , tal qual o produto é 
fornecido.
Tempo de secagem:
- Ao tacto: aprox. 4 hora.
- Para utilização: aprox. 16 horas.
Intervalo entre demãos : 24 horas dependendo das condições de temperatura e humidade 
relativa.
Lavagem da ferramenta: Com Diluente Sintético  (927-000X).

RENDIMENTO  10 a 13 m
2

/ Litro / Demão
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  0,25, 0,75 e 4 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses

OUTRAS INFORMAÇÕES  O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, 
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por 
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais 
desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(*) Valor da cor branco.
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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