Boletim Técnico
Produto

Característica
Indicação

QUALYVINIL QUALYGESSO
Tinta fosca de fácil aplicação, bom rendimento, boa cobertura, boa resistência e baixo odor. disponível na cor
branca
É indicado para superfícies internas de Gesso e Drywall.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição
Embalagens
Acabamentos
Classificação
Prazo de validade

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílicos modificados, cargas minerais pigmentos, aditivos e
conservantes.
Galão 3,6L, Lata 18L
Fosco
Norma NBR 11702:2010 Tipo: 4.5.5 Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079
24 meses
APLICAÇÃO

Diluição
Rendimento
Número de demãos
Ferramentas de aplicação
Secagem
Preparação da Superfície

1ª demão diluir de 20% à 50% as demais diluir de 10% à 20% com água.
(Galão 3,6L) 30 à 44m² (lata 18L) 150 à 220m²
De 2 à 3 com intervalos de 4 horas entre as demãos.
Rolo para pintura, pincel ou trincha e pistola.
Ao toque: 02 horas, final: 12 horas.
A superfície deve estar limpa, seca, sem partes soltas e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA
ABNT13245). Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar
secagem.

Observações e Recomendações
O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação.
Em repinturas onde existam aplicações ou retoques de massa corrida, acílica, gesso ou reboco pode ser notada diferenças de tonalidade. Isso
se deve a falta de uniformidade de absorção de substrato. Para evitar o problema recomendamos aplicação da própia tinta diuída a 30% com
água somente nos pontos das correções.
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com
circulação de ar, não reutilizar a embalagem; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com
temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C; recomendamos o uso de equipamentos de proteção
como luvas, mascaras e oculos apropriados durante a aplicação, em caso de contato com a pele e olhos lavar com água corrente em
abundância. em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto(não provocar vomito).
Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto
dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como
umidade relativa do ar, temperaturas e condições climaticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.
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