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LÍQUIDO DE MASCARAMENTO
Consulta rápida
Lavar a peça com água
e sabão neutro

Descrição:

Produto indicado para proteger as superfícies contra a névoa (over
spray) de tintas, primers e vernizes, durante o processo de pintura
formando uma película protetora não aderente que pode ser
facilmente removida com água.

Produtos e aditivos:

Líquido de Mascaramento

Matérias primas básicas:

Água, álcoois e aditivos.

Possíveis substratos:

Qualquer pintura automotiva, plástico, borracha, frisos, vidros e vinil.

Preparação da superfície:

Remover sujeira, pó e contaminantes (óleos e silicones), com auxilio
de ar comprimido e flanela, se necessário lavar as peças com água
e sabão neutro.
Secar o veiculo antes de aplicar o liquido de mascaramento.

Relação de mistura:

Produto pronto para uso.

Pronto para uso
19 - 23 seg CF3

1.2-1.5 mm
3-4 bar

5 - 10 min

Mínimo 40 min – 25°C

Viscosidade de aplicação: 19 - 23 segundos CF3 / 25°C

Tipo de pistola e pressão
de aplicação:

Pistola:
Sucção:
Gravidade:
HVLP:

Bico:
1,8 mm
1.2–1.5 mm
1.2–1.5 mm

Pressão:
3-4 bar (40-50 lb/pol²)
3-4 bar (40-50 lb/pol²)
3-4 bar (40-50 lb/pol²)

Processo:

Aplicar 1 a 2 demãos simples, com intervalo de 5 a 10 minutos entre
cada demão.

Espessura do filme:

De 5 μm (Microns) por demão.

Rendimento teórico:

9 m²/litro por demão
Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o
formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e
variações durante a aplicação.
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Limpeza do equipamento:

Limpar com água.

Tempo de secagem:

Mínimo 40 minutos a 25ºC.

Prazo de validade:

2 anos, estocado a temperatura de15 a 35°C.

Saúde e segurança:

Favor consultar FISPQ

Dicas:

Não aplicar o líquido de mascaramento sobre superfícies
contaminadas com óleo ou silicone.
O veiculo deve estar seco antes de aplicar o liquido de
mascaramento.
Após aplicado o líquido de mascaramento, não deixar o veículo
exposto ao tempo (sol), podendo ressecar partes mais porosas
como borrachas.
Após aplicado o líquido de mascaramento, não deixar o veículo
exposto a umidade (como por exemplo chuva, sereno durante a
noite), pois o líquido de mascaramento é solúvel em água.
Não aplicar o líquido de mascaramento em oficinas com sistema
base água.

Observações importantes:
Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais
informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O
resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante.

