M: 913 410 229 - 939 364 521 - 965 390 864
tinsattintasl2@gmail.com
Loja 2
Travassós de Baixo, Lote 1 - 3505-564 Viseu
T: 232 982 154 - 232 982 212 - F: 232 982 809
M: 913 114 316 - 934 576 151 - 962 932 192 - tinsattintas@gmail.com
Loja 1
Zona Industrial de Sátão, Lote 31-32 - 3560-195 Sátão

DADOS TÉCNICOS
Produto:

MONOSAT
Descrição:

Aplicação:

MONOSAT é uma tinta plástica de boa qualidade para
interiores, baseada numa emulsão aquosa rigorosamente
seleccionada e pigmentos de alta qualidade.

Este produto pelas suas características é de fácil aplicação
e com óptimo poder de cobertura é resistente a esfrega
húmida com aspecto final mate, este tipo de produto foi
estruturado para aplicar em paredes interiores.
Para aplicar diluir com água limpa até 10% na primeira
demão e 5% na segunda demão.
Pode ser aplicado com rolo, trincha, pistola airless.

Suportes para aplicação:
Tipo de suporte

Sim

Alvenaria

X

Betão

X

Estuque artesanal

X

Estuque projectado

X

Fibrocimento

X

Gesso cartonado

X

Madeiras

X

Metal ferroso

Preparação do suporte:
As supeficies a pintar devem estar secas e isentas de
qualquer poeiras ou gorduras.
Em superficies areadas novas, aconselha-se a aplicação
de uma demão de primário aquoso ISOTINSAT.
Em superficies pintadas, aconselh-se a aplicação de uma
demão de P-CRILSAT

X

Metal zincado
Monomassa

Não

X
X

Plástico

X

Embalagens de fornecimento:

Cerâmica

X

Aluminio

X

Lacado

X

Embalagem plástica: 1Litro
Embalagem plástica: 5Litros
Embalagem plástica:15Litros

Reboco artesanal

X

Caracteristicas:
COR DE FORNECIMENTO: Branco e cores.
DILUIÇÃO: Água.
TEMPO DE SECAGEM: 20 A 30 minutos dependendo da
temperatura e humidade relativa.
CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO: Temperatura >10ºC
RENDIMENTO:
Superficies lisas: 10 a 12m2/L por demão, Rendimento
teórico dependendo da espessura aplicada.
Superficies rugosas: 8 a 10m2/L por demão, rendimento
teórico dependendo da espessura aplicada.
ACABAMENTO FINAL: Mate.
COVs: Valor limite da UE para este produto (categoria A/
a 40 gr/L), este produto contém no máximo 40gr/L covs
pronto aplicar.
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Segurança:
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das
crianças e animais.

Armazenagem:
12 meses em embalagem fechada de origem
Manter em local seco.
Evitar a exposição directa aos raios solares.
Evitar derrames no solo.

Outras informações:
As caracteristicas deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio.
Este produto não deve ser utilizado para outros fins que os mencionados
nesta ficha de Dados Técnicos.
É sempre da
responsabilidade do utilizador a utilização deste produto para outros fins.
É aconselhável verificar periódicamente os dados desta ficha de Dados
Técnicos.
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