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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 descrita.
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.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

SEGURANÇA
Produto INFLAMÁVEL DE 1ª CATEGORIA. Em caso de combustão, 
apagar com areia ou extintor; não extinguir com água.

PRECAUÇÕES
1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. 
    Manter afastado de fontes de calor. Não ingerir nem inalar vapores.
    Em caso de ingestão acidental, não provocar o vómito e ir de imediato  
    ao médico. 
2) Revolver bem dantes de usar.

APRESENTAÇÕES
MACÁ AL / 4 litros
MACÁ AL / 18 litros

QUALIDADES DO PRODUTO                                                              
Pintura aluminizada desenvolvida sobre base asfáltica. Seu desenho 
combina as qualidades reflectantes do alumínio com as propriedades 
plásticas, seladoras e anticorrosivas dos asfaltos Emapi. Aplicada, 
forma um filme que impede o contacto direto dos raios solares com o 
sustrato, evitando sua deterioração. Sua acção reflectiva contribui a 
reduzir a temperatura interior dos ambientes.

MODO DE USO
RENDIMENTO
Cobre de 8 a 10 m2 por litro de pintura sem diluir (*). Uma melhor 
protecção e efeito reflectante consegue-se com dois ou mais aplicações, 
deixando secar bem entre elas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
(*) O tipo de superfície, como sua preparação, poderão incidir no 
rendimento deste produto.
A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é 
importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderencia 
do produto ao sustrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites, 
siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Pode-se utilizar com resultados óptimos em chapas de zinco e fibroce-
mento, lousa, mampostería, mantas asfálticas, sobreposições entre 
mantas com coberta de alumínio, objetos de hierro e diferentes superfícies 
de metal como contêiners, tanques, encanamentos, mastros e estruturas, 
outorgando protecção anticorrosiva, anti-térmica e impermeabilizante.

APLICAÇÃO
Pode-se aplicar com pincel, evitando o movimento de ida e volta, 
sempre numa mesma direcção.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS
Lavar os utensílios com aguarrás ou solvente industrial.

3) A concentração deste produto é óptima para seu uso, sua diluição 
    excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.
4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior
    a 10ºC nem superior a 40ºC. Evitar a aplicação quando o sol incidir  
    diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
5) Utilizar os elementos de proteção adequados.
    Em caso de irritação produzida por respingos nos olhos e a pele, 
    consultar ao médico.
6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for 
    consumido todo o conteúdo.


