
Descrição do Produto

Pintura de nova geração (NG) com acabamento idêntico ao ouro

novo, capaz de proporcionar um excelente efeito decorativo sobre

vários tipos de superfícies.

Características

Seca em 5 minutos

Excelente poder de cobertura

Baixo teor de COV’s

Excelente aderência às superfícies (inclusive com baixas

temperaturas)

Aplicações

Indicado para aplicações sobre metal, vime, madeira, vidro, cartão e

plástico.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos e

pulverizar a uma distância de 25 cm da superfície.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpar e desengordurar a superfície a tratar, polindo-a suavemente.

Limpeza

Color(s)

Ouro Novo

Embalagem

Aerosol 

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do

produto 

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e

+25°C e abrigado da luz solar. Validade de 36 meses após data de

fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de

armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a

aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou

através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas

especificações durante a vigência do seu prazo de validade. 

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso

conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros

editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data

em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos.

Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento

e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à

aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao

nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas

condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento

são meramente indicativas.
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