
ESMALTE SANITARIOS

 DIRETO, SEM PRIMARIO
 ACABAMENTO LISO: aspeto CERAMICA

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
 Impermeabiliza e protege contra manchas.
 Resistente aos principais agentes químicos (detergentes, óleos...).
 Excelente aderência.
 Não se descola, não racha e não se descasca.
 Excecional resistência à passagem, à abrasão, aos choques e aos

arranhões.
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FORMATOS CORES

USO
Devido à sua formulação Esmalte + Endurecedor, o Esmalte Bicomponente
para Sanitários poliuretano cria uma película muito dura e resistente.
 IMPERMEABILIZA, SANEA, RENOVA OS SANITÁRIOS INTERIORES
 Banheiras, pias, azulejos, pavimentos, eletrodomésticos...
 Uso interior.

0,5L



PREPARAÇÃO
•Limpar a superfície: eliminar as gorduras com o Champô para Pavimentos V33.
• Secar com um pano seco.
• Lixar a superfície a pintar com papel abrasivo fino e muito resistente. O esmalte, verniz ou o brilho do suporte deve
estar completamente riscado. Assim, a superfície estará porosa.
• Eliminar o pó antes de aplicar a mistura.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ESMALTE
H226: Líquido e vapor inflamáveis. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor,
superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou
em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Valor limite da
UE para este produto (subcat. A/j): 500g/l (2010). Este produto contém no máx. 495g/l COV
ENDURECEDOR
Contém polisocianato aromático e 2,4-TDI. H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H317: Pode provocar uma
reação alérgica cutânea. H319: Provoca irritação ocular grave. H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de
alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a
embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies
quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais
bem ventilados. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR
EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P304+341: EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de
dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não
dificulte a respiração. P342+311: Em caso de sintomas respiratórios: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS ou um médico. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Valor
limite da UE para este produto (subcat.A/j): 500g/l (2010). Este produto contém no máx. 495g/l COV.
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• Recomendamos o uso de luvas.
• Despejar os dois componentes no mesmo recipiente.
• Agitar o produto (aproximadamente 5 minutos) para obter uma mistura perfeitamente homogénea.
• A mistura deve ser utilizada dentro de 12 horas. Antes de cada utilização, misturar novamente.
• Aplicar uma primeira camada com broxa regularmente e sem diluição. Deixar secar durante 4 a 6 horas. Polir a
superfície com uma lixa fina: remover o pó e aplicar uma segunda demão sem diluir.
• Você pode usar seus sanitários ou a superfície pintada depois de 24 horas após a última demão. A dureza final é
obtida após 3 ou 4 dias.


