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ESMALTES CEL ESPECIAL 8K  

Identificação do Produto 
O  Esmalte Cel  Especial 8 K é um nitrosintético  de alta qualidade especialmente indicado  para aplicação sobre  fundos 
devidamente preparados, permitindo obter um excelente acabamento em qualquer lisa e também em algumas cores 
metalizadas.  
Este produto está preparado para acabamentos especiais de interiores na industria automóvel. 
Este produto cumpre os limites estabelecidos pelo Decreto – Lei 181/2006 ( Directiva 2004/42/CE )  
 

Características 
Secagem rápida. 
Excelente opacidade. 
Bom  brilho  
Elevada  solidez. 

Aspecto 
Película brilhante e de grande durabilidade. Pode ser preparado em diferentes graus de brilho 
 

Forma de Fornecimento 
O Esmalte Cel  Especial 8 K  é fornecido em  qualquer cor catalogada  e  em embalagens metálicas de 1, 5 e 20 litros.  
Está disponível sempre nas cores branco, preto e preto fosco. 

 

Forma de Armazenamento 
O Esmalte Cel  Especial 8 K deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma 
temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período médio de 6 meses. 
 

Sistema de Pintura 
Aconselhamos para superfícies metálicas a aplicação prévia de um  Wash - Primer  ou de um Shop-Primer do tipo do 
nosso SHOP PRIMER 1 componente.  
 

Características de Identificação 
Densidade  variável conforme a cor  
Viscosidade  120 – 180 “   DIN 53211 
Viscosidade de aplicação  20 ± 2”  Copo Ford 4  a  20ºC 
Conteúdo em sólidos   40 – 55% 
Ponto de inflamação >16º C 
Cor  qualquer cor  lisa e algumas cores metalizadas 
Armazenamento max. sugerido  6 meses 
Compostos orgânicos voláteis  O valor limite da UE cat. B/e nas condições de pronto a aplicar é  840 
g/l  COV 

Este produto contém no max. 840 g/l ( pronto a aplicar ) 
 

 
 

Características de Aplicação 
 



 
 

Os presentes dados são objecto de testes rigorosamente executados e contêm os nossos melhores e mais actualizados conhecimentos. 
Estes dados servem unicamente como informação e não representam obrigações ou responsabilidades da nossa empresa, nem podem ser 
um pretexto para reclamações que possam ser relacionados com a utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER 
UTILIZADO POR PROFISSIONAIS. 
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Preparação do Produto: 
Agitar até homogeneização. 
 
Processo de Aplicação: 
Pistola convencional. 
Deixe a tinta secar o suficiente entre várias demãos. 
 
 
 
Diluição: 
Recomenda-se o Diluente Nitro, adicionando 60 – 70% de diluente, para aplicações à pistola. 
 
Para aplicações com rolo ou trincha recomendamos uma diluição de 10 – 20% 
 
Em função das espessuras pretendidas por demão, esta percentagem poderá variar, devendo ser também considerado o 
tipo de equipamento a utilizar. 
 
Tempos de Secagem (temperatura ambiente de 20ºC e H.R. de 60%): 
Livre de poeiras   5 a 10 minutos 
Seco ao toque   20 a 30 minutos 
Seco duro   24  horas 
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