Department

Boletim Técnico
Esmalte Sintético Brilhante Irajá
Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 Tipo 4.2.1.2 - Standard
Descrição: O esmalte sintético Irajá para quem deseja economia com qualidade. Possui bom
rendimento e poder de cobertura. As cores branco e branco gelo tendem a amarelar em
ambientes internos.
Indicação: Indicado para uso interno e externo em superfícies de metais ferrosos, alumínio,
galvanizados e madeiras.
Diferenciais: É fácil de aplicar e oferece boa resistência.

Propriedades físico-químicas
Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 80 - 110 KU

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,907 - 1,102 g/cm VOC

Sólidos/Volume: 24,5 - 31,9%

(compostos orgânicos voláteis):

Sólidos/Peso: 35,7 - 39,4%

Ponto de fulgor: 37ºC

3

335,96 g/L

Informações técnicas
Composição: Resina alquídica, pigmentos, secantes, solvente universal e hidrocarbonetos
alifáticos e aditivos.
Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L, 0,900L e 0,225L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Dados de aplicação
Diluente: Coral Diluente Aguarrás

Diluição: A pincel/rolo diluir no máximo 10%. A
revólver diluir no máximo 30%.

50 - 72 m /demão/galão

Nº de Demãos: Em geral 2 demãos. Porém,
dependendo do tipo de superfície e cor
utilizada, pode ser necessário um número
maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de
espuma ou revólver. Áreas pequenas: pincel
com cerdas macias.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com Diluente Irajarráz.

Rendimento:
2

Secagem: Toque: 4 a 6 horas;
Entre demãos: 8 horas;

Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou
acima de 40ºC e umidade relativa do ar
superior a 85%.

Final: 14 a 18 horas
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Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas
sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando
serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do
Consumidor. Rev.: 09/2017.

