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Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes 
dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um 
pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR 
PROFISSIONAIS. 

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO: 
 
Aparelho acrílico bicomponente com baixo teor de solventes. Bom poder de enchimento, secagem rápida e fácil 
de lixar. Permite obter um acabamento liso e uniforme, sem abatimentos. 
Pode ser utilizado para todo o tipo de repintura, seja parcial ou completa. 
 

NOTAS TÉCNICAS: 
 
Composição: Resinas acrílicas, cargas minerais e solventes 
Peso específico: 1,610 ± 0,05 kg/l 
COV: 2004/42/IIB(c)(540)540 
Cores disponíveis: Cinza Claro / Cinza Escuro 
Dados de segurança: Consultar a ficha de segurança 
 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: 
 
Pode ser aplicado sobre chapa, chapa galvanizada, aluminio, poliéster, superficies já pintadas com pintura original ou 
pinturas antigas bem secas e consolidadas.  Sobre acabamentos acrílicos termoplásticos e/ou sensíveis ao solvente deve 
fazer-se um teste preliminar de modo a evitar algum ataque. 
Lixar com lixa P180-P220 e desengordurar com PL70. 

 

APLICAÇÃO: 
 

4:1  Vol.   /   16% Peso 
PL524 Endurecedor Acrílico  

Potlife 45’ / 20ºC 

 0-20 % 
PL61 Diluente Acr. Normal /PL62 
Diluente Acr. Lento 

20”-50” / DIN 4 mm / 20ºC 

 
1,5 - 1,8 mm  
2 - 4 bar 

Aplicar 1 demão 

 

5’ - 10’ Flash-off entre demãos 

 
TOTAL: 
2 – 3 = 160 - 240 microns 

Aplicar 1 ou 2 demãos uniformes (respeitando o 

tempo de flash-off entre cada demão) 

 

10’ - 15’ 

 
Flash-off final, antes de secagem 

 180’ – 20 ºC 
30‘ – 60 ºC 
10 - 15’ com IR 

 
                      P320 – P500 

                       

OBSERVAÇÕES: 
 

 Respeitar o tempo de flash-off, dependendo da diluição e temperatura. 
 Para utilizar o produto como um isolante diluir a 20%. 
 Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C. 
 Conservar em local fresco e seco. 
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