CORANTE UNIVERSAL
CORES PERSISTENTES

Complementos

Equilíbrio exato de componentes atinge
uma fácil incorporação com inigualável
persistência no tempo.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS
Produto concentrado de grande solubilidade e incorporação homogênea a todo tipo de tintas e revestimentos de
acabamento brilhante, acetinado ou mate, formulados sobre base aquosa ou solvente (látex acrílico e/ou vinílico, impermeabilizantes, vernizes, esmaltes sintéticos, esmaltes base água, etc.).
De altíssima compatibilidade com todo tipo de produtos, oferece uma inigualável persistência da cor no decorrer do
tempo.

MODO DE USO
Devido a que a tonalidade procurada pode ser a resultante da combinação de duas ou mais cores, é recomendável
começar incorporando (à pintura base) as cores claras no começo e depois as cores escuras, em quantidades discretas,
sempre mexendo para homogeneizar. Lembre que esclarecer uma cor que foi muito obscurecida irá requerer maior
quantidade de tinta. Utilizar em proporção de não mais que 37,5 cm3 de produto por litro de tinta.
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RENDIMENTO TEÓRICO: 37,5 cm3 por litro de tinta ou 500 g de revestimento.
USO:

Tinge tintas e revestimentos formulados com base aquosa ou solvente.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens de 30 cm3 e 120 cm3.

CORES:

Amarelo, Azul, Vermelho, Cedro, Marrom, Laranja, Preto, Ocre, Siena, Verde-Claro,
Verde-Escuro, Violeta.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso.

LIMPEZA:

Lavar os utensílios –antes da secagem- com água e detergente biodegradável
ou com Diluente “A” EMAPI (ou solvente base aguarrás).

SEGURANÇA:

Produto INFLAMÁVEL DE 2º CATEGORIA. Em caso de combustão, não extinguir
com água, usar extintores de CO2 ou pó químico.

PRECAUÇÕES:

1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir
nem inalar vapores.
2) Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar
as características esperadas do mesmo.
4) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão
ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
5) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo
o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
A
B

SACHET / TUBO
A. Cor
B. Código EAN 13

CAIXA
1. Nº de Lote
2. Cor
3. Conteúdo / Capacidade
4. Código EAN 13

1

2

3
4

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção
Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140
Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar
A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado
atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.
Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse
do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.
Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.
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