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BOLETIM TÉCNICO 

Produto: Esmalte Sintético Standard Preto Fosco 

ESPECIFICAÇÕES:  

Densidade:     1,20 a 1,30 g/cm3 

Cor:  Vide etiqueta  

Acabamento: Fosco 

Diluição:     Rolo ou Pincel/Trincha: 10% com aguarrás da  

2001 Produtos Automotivos. 

 

Pistola: De 15 a 20% com aguarrás da 2001                             

Produtos Automotivos 

 

Secagem:     Ao toque: 1 a 2 horas 

Entre demãos: 7 horas 

Final: 24 horas 

 

	

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos 
específicos e secantes isentos de chumbo. 

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS. 

Indicado para pintura de superfície interna e externa de madeira, ferro, alumínio 
e galvanizados. Produto de fácil aplicação, boa resistência a intempéries, bom 
alastramento e boa aderência.  

REDIMENTO: 



	

	
	

0.9: Até 12,5m2 

3,6: Até 50m2 

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do 
substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação. 

APLICAÇÃO: 

Rolo de espuma, pincel/ trincha de cerdas macio ou pistola. 

PREPARO DA SUPERFICIE: 

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É 
importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas 
velhas. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, 
mancha de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o 
resultado do produto. 

 Madeira nova: Lixar as farpas da madeira, aplicar o Selador para madeira Lar 
Verniz, após secagem lixar novamente, remover o pó e aplicar o esmalte.  

Repintura em madeira: lixar para eliminar o brilho, remover o pó e aplicar o 
esmalte. 

Ferro novo: Lixar e aplicar uma demão de Zarcão e aguardar 24 horas antes 
aplicar o esmalte. 

Ferro com ferrugem: Remover completamente a ferrugem com lixa e/ ou escova 
de aço. Aplicar uma demão de Zarcão, após a secagem aplicar o esmalte.   

Repintura: Lixar e eliminar completamente o brilho, tratar os pontos com 
ferrugem conforme instrução acima.  

Alumínio novo: Aplicar fundo apropriado ( Washe Primer) antes do esmalte. 

 Galvanizado: Aplicar fundo para galvanizado antes do esmalte. 

 

ARMAZENAGEM: 

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, 
fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor. 

ATENÇÃO.  
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Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação 
e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando 
a aplicação for a pistola, utilizando mascara apropriada. Em caso de ingestão, 
não provocar vômito. Em caso com os olhos, lavar com água corrente em 
abundancia por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso 
profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras 
reclamações. 

Boletim elaborado e revisado por Químico Responsável:09.400.654 9º região.  

 

 

  


