
Ficha Técnica

Restrito a utilizadores profissionais!
RA Ficha Técnica nº SYS_0280/07/2007-PT

Ficha Técnica sobre a aplicação de Permahyd® Base Bicamada Série 
280/285 em áreas grandes.

Permahyd® Base Bicamada Série 280/285
Aplicação em áreas grandes.
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Substrato.

Substratos adequados:

Aplicação.

Proporção de mistura:

Método de aplicação:

Bico da Pistola*:

Pressão de aplicação*:

Pressão de atomização*:

Período de evaporação

Nota especial

* * Consultar instruções do fabricante!

Dependendo do tamanho dos objectos, podem ter de ser 
utilizados diferentes bicos de pistolas para a aplicação de 
Permahyd® Base Bicamada Séries 280/285 sobre 
áreas/objectos grandes.

 -

1operação = 1,5 demãos
Aplicar uma demão completa seguida de uma demão leve.

0,7 bar

Nº de demãos

20-30 minutos à temperatura ambiente de +20 ºC:

Adicionar 10% of Permahyd® Água Desmineralizada 6000

Viscosidade de aplicação a
+20 ºC (temperatura do produto):
Adição de diluente a +20 ºC
(temperatura do produto)

“compliant”

10%

HVLP

viscosidade da mistura

Sobre os substratos adequados e pré-tratamento, por favor 
consultar as espectivas Fichas Técnicas

(antes de aplicação
de verniz)

1,3 - 1,5 mm1,2 - 1,4 mm

 -2 - 2,5 bar
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Método de aplicação:

Nota: Dois pintores devem proceder da seguinte forma:

1. O pintor A aplica duas demãos completas de baixo para 
cima.
2. O pintor B inicia a aplicação da demão leve imediatamente 
após o pintor A finalizar a segunda secção.
A área de sobreposição não deve ser a mesma para a demão 
completa e para a demão leve. A demão leve deve finalizar a 
meio da segunda secção da aplicação da demão completa.

Toda a informação contida nesta Ficha Técnica apenas se 
aplica à aplicação de Permahyd® Base Bicamada Séries 
280/285 em áreas grandes.

Demão leve

Aplicar uma demão completa de baixo para cima com a largura 
da demão correspondente ao comprimento do braço do pintor.
Em seguida aplicar uma demão leva de cima para baixo. 
A área de sobreposição deve finalizar a meio da demão 
completa prévia.

Demão completa

Com este método não mais de duas secções podem ser 
aplicados (demão completa) ao mesmo tempo. A área de 
sobreposição não pode ser a mesma para a aplicação da 
demão completa e da demão leve. A aplicação da demão leve 
deve finalizar a meio da segunda secção da aplicação da 
demão completa.

Quando aplicar Permahyd® Base Bicamada Séries 280/285 em 
áreas grandes, por favor proceda como se segue:
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Teor em COV:

Repintável:

Consultar FT do verniz respectivo.

SPIES HECKER GMBH 
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.pt

Spies Hecker.

A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados.

O valor limite UE para este produto (categoria de produto IIB.d) 
na forma pronto a aplicar é máx. 420 g/litro de COV.

O teor em COV deste produto na forma pronto a aplicar é máx. 
420 g/litro.

*Aplicar o verniz como habitualmente. No entanto, por favor 
utilize um endurecedor lento.

A informação fornecida neste documento foi cuidadosamente por nós seleccionada e organizada, sendo baseada nos nossos melhores 
conhecimentos sobre o assunto à data da emissão. A Informação foi disponibilizada apenas com fins informativos. Não poderemos ser 
responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição. Cabe ao utilizador verificar se a informação se encontra actualizada e se se 
adequa ao seu fim pretendido.

Um membro de DuPont 
Performance Coatings.  

A propriedade intelectual desta Informação, incluindo patentes, marcas registadas e direitos de autor, encontra-se protegida. 
Todos os direitos reservados.

Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a 
nossa vontade e sem aviso, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta 
cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas.

Permasolid® Vernizes 2K*
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