TINTA CHEMICOLOR
DIPCOLOR
400 mL/220 g
Literatura e especificações técnicas
Descrição: A tinta Dip Color é um
envelopamento
spray
multiuso
comumente usado sobre metal, cromado,
superfície já pintadas, vidro, borrachas,
fibra de vidro, cordas etc. Em superfícies
lisas é possível remover manualmente. Dip
Color veda, reveste e protege.
Dados Técnicos:
Cor: Característico de cada cor.
Estado físico: Líquido/Premido.
Odor: Característico.
Limite de explosividade: Não estocar acima
de 50°C.
pH: Não disponível.
Ponto de fulgor: Não aplicável.
Solubilidade: insolúvel a água.
Taxa de evaporação: Não aplicável.
Densidade: 0,80 a 0,90g/cm³.
Viscosidade: 10” a 30” CF6.
Pressão interna: 45 a 80 Psi.
Taxa de liberação: 60 a 100 g/minutos.
Preparo da superfície: Deve-se limpar bem
e lixar (se necessário) a parte a ser aplicada,
retirando impurezas como pó, ceras,
gorduras, óleos, resíduos resistentes e etc.
Proteja a parte que não será pintada. Não
usar qualquer produto como fundo.
Aplicação: Agite vigorosamente o tubo por
um minuto inteiro, no mínimo, e a cada 30
segundos durante a aplicação. Mantenha o
tubo entre 15 a 20 cm de distância da
superfície a ser pintada, realizando
movimentos de vai e vem, sendo que a
melhor cobertura é obtida com demãos
cruzadas.
Aplique
uma
camada
suficientemente fina de modo que a
superfície fique com aspecto molhado, mas
sem escorrer. Aguarde 10 a 15 minutos

para secar antes de aplicar a próxima
camada, sendo necessárias pelo menos 4
camadas para oferecer uma boa cobertura,
camada grossa e elástica para permitir a
remoção manual e fácil posteriormente.
Vernizes: O verniz fosco ou brilhante pode
ser aplicado sobre camada de Dip Color já
seca para obter o acabamento desejado. Se
for aplicar somente o verniz Dip Color
diretamente
sobre
as
superfícies
recomendadas aplique acima de 4 demãos
para garantir uma melhor resistência e
possibilitar remoção posterior.
Intervalo entre demãos: 10 a 15 minutos.
Rendimento: 0,5m² a 1,0m² por lata,
variando de acordo com o tipo de
superfície e quantidade de mãos, sendo
maior rendimento em superfícies lisa,
planas e metálicas.
Secagem: secagem ao toque em 15
minutos, para manuseio em 1 hora e
secagem total, após a última camada, em 4
horas.
Embalagem: tubo de folha de Flandres,
53x206mm, com verniz interno e
acabamento externo sobre esmalte.
Recomendação: Para obter melhores
resultados evita aplicar sob luz solar direta,
umidade ou muito vento durante a
aplicação. Se começar a escorrer, deixe o
tubo mais longe da superfície e/ou aplique
camadas mais finas. Para evitar o
entupimento da válvula: imediatamente
após o uso aperta a válvula algumas vezes
até sair somente gás, com o tubo de ponta
cabeça. Caso entupa, retire o atuador e
mergulhe em acetona, thinner ou gasolina,
por 30 segundos ou mais.
A remoção do envelopamento em
superfícies porosas é possível somente
com solvente. Após a cura é possível lavar
o produto, inclusive utilizar esponjas não
abrasivas e panos (que não soltem fibras),
porém é necessário alguns cuidados
especiais: não utilizar água em alta pressão.
produtos químicos e solvente para limpeza,

exceto sabão e água. Teste o produto em
uma pequena área para verificar a
compatibilidade, remova-o após 24 horas
para visualizar se não irá manchar. Não
aplicar em superfícies acima de 60°C, pois a
tinta irá secar e aderir melhor, porém isto
implica em muita dificuldade de remoção,
além da possibilidade de danificar a tinta
original da superfície.
Estocagem: manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).
Nestas condições, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 2 anos a partir da sua data de fabricação.
Precauções: Cuidado, Inflamável! Não
ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e a pele. Lave bem as
mãos após o uso. Mantenha longe dos
olhos durante a aplicação. Não fure a lata,
mesmo vazia. Não jogue no fogo ou
incinerador. Não exponha a embalagem a
temperatura superior a 50°C. Em caso de
contato com os olhos e a pele lave
imediatamente com água em abundância.
Se ingerido não provoque vômito e procure
a unidade de saúde mais próxima.
Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
lido e entendido as informações contidas
na Ficha de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações e disposições
mencionadas na FISPQ e na embalagem.
Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossóis
tem experiência prática na utilização dos
produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-32521705. Em caso de emergência, consulte o
Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

