
Informação do produto   FICHA TÉCNICA 
MTN 94. Cores Sólidas. Tinta mate, baixa pressão, alta cobertura e secagem rápida.
400 ml, 11 Oz, 312 g.

DESCRIÇÃO GERAL

Trata-se de um spray de tinta de acabamento mate. Fabricado com resinas 
alquídicas modificadas de última geração e desenvolvido para desafiar as mais 
elevadas exigências do mercado das belas-artes. Como tal, adaptável às exigências 
da decoração de interiores e exteriores. Concebido e formulado com produtos 
de excelente qualidade, sempre na busca da estabilidade da cor e da rapidez 
de secagem, sem deixar de lado o respeito pelo utilizador e pelo meio ambiente.         
O seu nome faz uma homenagem ao ano da fundação da empresa.

CARACTERÍSTICAS

- Baixa pressão.
- Secagem muito rápida.
- Bom endurecimento.
- Excelente flexibilidade.
- Grande resistência aos riscos depois de a película estar polimerizada.
- Não contém chumbo nem outros metais pesados.
- Bom poder de cobertura.
- Durabilidade da cor. 
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Bom comportamento à intempérie.
- Muito boa resistência aos raios U.V. (carta de consulta).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes da sua utilização, aproximadamente um minuto 
depois de ouvir o ruído do misturador.

- Aplique sobre superfícies limpas e secas. Sobre superfícies metálicas oxidadas, 
elimine a oxidação com uma escova de arame. Sobre plástico e poliéster, aplique 
um primário fixador.

- Para obter melhores resultados, aplique camadas finas é sempre melhor três 
camadas finas do que uma grossa, repintáveis com a mesma tinta passados 15 
minutos.

- Inverta o spray para purgar a válvula depois da utilização. Se o difusor estiver 
obstruído, substitua-o por um novo.

- Não o aplique em equipamentos ligados nem em áreas pouco ventiladas.

- Peça as Fichas de Segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

APLICAÇÕES

Devido às características do produto recomendamos a sua utilização em 
trabalhos de precisão, sendo de destacar a sua qualidade para evitar reflexos 
em trabalhos fotográficos e artísticos, graças ao seu acabamento mate. Também 
indicado para: 

- Bricolagem - Belas-artes - Canalização
- Jardinaria - Grafíti - Indústria
- Automobilismo - Rotulação - Obras públicas
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DONUT
Identifique a cor
de tinta.

ETIQUETA      DIFUSOR

Baixa pressão: Válvula feminina polivalente
Propelente:   Butano / Propano / Mistura 
Tipo Ligante Alquídico modificado
Cor:   Consultar carta
Brilho 60º (ASTM D-523 ISO 2813): 15-25%  mate 
Secagem ao tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):   10’
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):        24 h 
Espessura da camada seca (ASTM D-823 ISO 2808 ):      15 micras/capa
Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409):      0 B
Rendimento teórico (pintado continuamente):     3 m² para spray 400 ml
Diluente:   Mistura aromática 
Vida do produto:  (Armazenado corretamente) 10 Anos
Condições de aplicação:   Tº ambiente mínima 8ºC

Tº da superfície de 5ºC a 50ºC
Humidade Máx. 85% R.H.P

Resistência da pintura ao calor:   100ºC

* Todos os testes de adesão foram realizados em placas de ferro.

TAMPA
Protege a válvula
e o difusor.

65 mm.

ATENÇÃO

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

COD. BARRAS

Color name

Número de série
Número da rota
Data de validade

REF. N#

Nivel de opacidade Resistência exterior
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Transparent Cap
Fino - Thin

Made in Europe.

Company certified according to
quality standard
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004


