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01860 – TRASPARENTE PER OTTONE 120° 
NEW 

 

    

  

              1000 g + 
           50-200 g  
   
 
 

       14-18” TF 4 
       a 20°C 

        Ø 1,2/1,5 mm 
        Nº demãos: 1+1 
        Pressão: 
        3,5/4,0 Atm 

      Intervalo 
      10  min. a 20°C 
      Curar por 30 min.  
       a 120-130°C 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

DESCRIÇÃO 

Verniz alquídico melaminico cura em estufa de nova geração e baixo conteúdo de  Formaldeído (<0,1%). 

USO ESPECÍFICO 

Produto ideal para envernizamento de objetos em latão, bronze, bijuterias, alças em metal e substratos 
tratados galvanicamente (verificar prévia adesão), onde se pretende proteger e embelezar objetos 
destinados ao mundo  Habitat Interior. 

CARACTERÍSTICAS PECULIARES 

 Boa resistência aos produtos domésticos de uso normal 
 Discreta resistência a  névoa salina 
 Fácil aplicação 
 Boa dureza superficial e resistência á abrasão 
 Elevada aderência sobre latão, bronze, cobre, níquel e sobre metais não ferrosos em geral 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO 

É aconselhável, sempre que possível,  efetuar um rigoroso desengraxamento através de banho e ultra-som. 
Quando não for possível, desengraxar cuidadosamente com o produto  00695 SILICONE REMOVER SLOW 
e ter certeza que toda substância gordurosa foi removida do substrato. 

APLICACÃO 

Spray pneumático com aerografo tradicional e em eletrostática 
 
Preparação da mistura: 
       Peso/Volume 
 
01860 TRASPARENTE PER OTTONE 120° NEW        1000 partes 
00580 VITREX THINNER                                                                             50-200 partes 
 
 
Viscosidade de aplicação a 20 °C: 14”–18” COPO FORD 4 
Ø pistola: 1,2/1,5 mm 
Pressão: 3,5 / 4,0 Atm 
N° de demãos: 1+1 
Espessura recomendada: 15-25 µ 
Resistividade (Ωxcm. Sames): 10-15 M Ωxcm 
Rendimento teórico: 1 l da mistura = 18 m² a 20 µ 
V.O.C. médio da mistura pronta para uso: 585  g/l 



 

 

Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlado e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento. 
Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes. 

Além do mais, não pode ser usado como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão 
sob nosso controle. 
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SECAGEM 

Intervalo após aplicação: 10 minutos a 20°C 
Cura em estufa: 30 minutos a 120°-130°C 

NOTAS 

Para a limpeza dos objetos envernizados recomenda-se o uso de um pano macio (se possível de algodão) e 
detergente neutro não agressivo. 
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