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DESCRIÇÃO: 
Com o seu elevado teor de sólidos e óptimo desempenho 
quando lixados, os Syrox Surfacers S3020 Light Grey e 
S3060 Dark Grey fazem parte do compacto sistema de 
repintura Syrox. Foram desenvolvidos para utilização 
previamente à base bicamada Syrox e quando utilizados 
com Syrox S3080 Non-Sanding Converter podem ser 
utilizados em sistema molhado-sobre-molhado. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 PROPORÇÃO DE MISTURA FLEXÍVEL PARA AJUSTAR A 

ESPESSURA DO FILME. 
 EXCELENTE ESPESSURA DO FILME DEVIDO AO ELEVADO 

TEOR DE SÓLIDOS. 
 PODEM SER MISTURADOS PARA PARA CRIAR DIVERSOS 

TONS DE CINZENTO. 
 BOA ESTABILIDADE VERTICAL. 

 
 
PRODUTOS: 
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY 

- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY 

- S6000 HS ACTIVATOR SLOW 

- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD 

- S6020 HS ACTIVATOR FAST 

- S3080 NON-SANDING CONVERTER 

- S8000 THINNER 
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VERSÃO LIXÁVEL 
 

 PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO E SUPERFÍCIE 

- Aço, aço galvanizado ou alumínio "macio", desengordurado, lixado e aplicado com S2000 1K Wash Primer. 
- Pintura original ou antiga bem lixada. 
- Primário OEM (e-coat), lixado finamente ou não lixado e muito bem desengordurado. Observação: devido à vasta variedade de 

primários e-coat presentes no mercado, a respectiva qualidade pode diferir muito. Por esta razão é preferível lixar ligeiramente 
o primário e-coat. 

- Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K. 
- Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, bem limpos e lixados. 
                       

MISTURA DE PRODUTOS 
Em volume: 4 : 1 + 0 - 10% 
Em peso (g): 100 : 17 : 0 - 7 
 
Endurecedor: - S6000 HS ACTIVATOR SLOW 

  - S6010 HS ACTIVATOR STANDARD 
  - S6020 HS ACTIVATOR FAST  

Diluente:  - S8000 THINNER 
 
30 - 60 minutos dependendo do endurecedor e diluente utilizados. 
 
Em conformidade com COV, de acordo com a directiva 2004/42/UE. 2004/42/IIB(c)(540)540. O valor limite UE para este produto 
(categoria de produto IIB.c) na forma pronto a aplicar é máx. 540 g/litro de COV. O teor em COV deste produto na forma pronto a 
aplicar é máx. 540 g/l.. 

APLICAÇÃO: 
20 - 35 s DIN 4 mm a 20°C 

Compliant” / HVLP 
Bico da pistola: 1.6 - 1.9 mm  
Pressão de aplicação: 1.5 - 2.0 bar pressão de entrada / HVLP: máx 0.7 bar pressão de atomização 
*Consultar instruções do fabricante 
 

 1 - 3 demão(s) 
Espessura seca recomendada: 60 – 200 µm 
 
Intervalo entre demãos: 5 - 10 min a 20°C 
Evaporação final de solventes: 5 - 10 min at 20°C 

 SECAGEM 

               2 minutos a 50% potência + 
                 OU                  OU                  + 8 min 100% potência (80 cm de distância ao objecto) 

 LIXAGEM 
               
              Lixagem a seco:                   Lixagem a água:                                                                           
              P400 - P500                   P800 – P1000 

 REPINTURA 

SYROX WATERBORNE BASECOAT + S5000 HS TOP CLEAR ou S5100 AIR DRY CLEAR. 
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VERSÃO MOLHADO-SOBRE-MOLHADO 

 

 PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO E SUPERFÍCIE 

- Aço, aço galvanizado ou alumínio "macio", desengordurado, lixado e aplicado com S2000 1K Wash Primer. 
- Pintura original ou antiga bem lixada. 
- Primário OEM (e-coat), lixado finamente ou não lixado e muito bem desengordurado. Observação: devido à vasta variedade de 

primários e-coat presentes no mercado, a respectiva qualidade pode diferir muito. Por esta razão é preferível lixar ligeiramente 
o primário e-coat. 

- Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K. 
- Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, bem limpos e lixados. 

MISTURA DE PRODUTOS 

Em volume: 3 : 1 + 40%  
Em peso (g): 100 : 22 : 30 
 
Endurecedor: - S6000 HS ACTIVATOR SLOW 

  - S6010 HS ACTIVATOR STANDARD 
  - S6020 HS ACTIVATOR FAST  

Diluente: - S3080 NON-SANDING CONVERTER 
 
- 60 - 90 minutos dependendo do endurecedor e diluente utilizados. 
 
Em conformidade com COV, de acordo com a directiva 2004/42/UE. 2004/42/IIB(c)(540)540. O valor limite UE para este produto 
(categoria de produto IIB.c) na forma pronto a aplicar é máx. 540 g/litro de COV. O teor em COV deste produto na forma pronto a 
aplicar é máx. 540 g/l.. 

APLICAÇÃO: 
16 - 19 s DIN 4 mm a 20°C 

Compliant” / HVLP 
Bico da pistola: 1.3 - 1.4 mm 
Pressão de aplicação: 1.5 - 2.0 bar pressão de entrada / HVLP: máx 0.7 bar pressão de atomização 
*Consultar instruções do fabricante 
 
1 demão 
Espessura seca recomendada: 20 – 30 µm 
 
Evaporação final de solventes a 20°C: 30 min 

 

 REPINTURA 

SYROX WATERBORNE BASECOAT + S5000 HS TOP CLEAR ou S5100 AIR DRY CLEAR. 
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 OBSERVAÇÕES TÉCNICAS 

- No caso de utilização prévia de betume poliéster e/ou aparelho, é necessário utilizar uma potência menor de secagem por IV 
(80% máx.) ou aumentar a ditância ao substrato. 

             - Quaisquer defeitos do substrato podem ser reparados com betume. Após secagem e lixagem destes defeitos isolá-los 
novamente com S2000 1K Wash Primer. 

             - S6030 HS Activator VERY FAST não pode ser utilizado no S3020-3060 Sanding Surfacer 
             - Não recomendado sobre pintura termoplástica. 
             - Para secagem ao ar recomendamos uma temperatura mínima de +15 ºC. 
             - Plásticos do tipo rígido e semi-rígido após desengorduramento/aquecimento/desengorduramento com S2500 Plastic Adhesion 

Promotor. 
- S7000 Flexible Additive: pela adição de 10% Flexible Additive ao material de base a tinta obtém uma elasticidade permanente. 

A proporção de mistura é alterada em conformidade. Os períodos de evaporação de solventes podem ser 
afectados                                                                                                                                                                                             
                                                    

                                                            [S3020/S3060   +           S7000]    /    S6010     /     S8000  

                                                             [100 partes em vol.  +  10 partes em vol.] 

                               em volume:                 3                            :         1        +       10 %  

                               em peso (g):                          [100 +  7]                     +       24        +        8  

                                

  SEGURANÇA 

- Este produto está classificado de acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP). 
- É fortemente recomendada a utilização de equipamento de protecção individual adequado durante a aplicação. 
- Consultar a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem. 

                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da Syrox®. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em 
combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à Syrox®, salvo expressamente indicado em contrário. 
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