
Ficha Técnica n°  0598-PT 
VERNIZES 

 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 
 

 

31575  CLEAR SOFT MATT TH 
 

   

   

1000 ml + 
  200 ml + 
  200 ml  
 
Pot life a 20°C: 
4 horas 
 
 

Ø 1.2-1.4 mm 
3.5-4 kg/cm² 
N° demãos: 2-3 

Em estufa a 80°C : 
45’ 
 

   

DESCRIÇÃO 
Verniz poliuretano bicomponente fosco (mate) com efeito soft-touch (borracha macia). 

USO 
Verniz soft indicado para interior de automóvel e aplicações para interiores em geral. Possível aplicar 
diretamente sobre PC e ABS. 

CARACTERÍSTICAS 
 Fácil de aplicar 
 Efeito soft-touch aveludado e uniforme 
 Película resistente à riscos 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO 
ABS e PC: Desengordurar com 00617 PLASTIC CLEANER. 
Superfícies pintadas com base fosca derivadas de 29925 e 29945. 

APLICAÇÃO 
À pistola 
Proporção de mistura:  
   Peso/volume 
31575  CLEAR SOFT MATT TH                                                            1000 partes 
00271  SOFT LPL HARDENER (endurecedor)                                                200 partes 
00622  DILUENTE AB/CM  (diluente)                                                              200 partes  
 
                                                                                                                                                                                                                                                
Pot life a 20°C:  4 horas                                                                                                                               
Viscosidade de aplicação: 34” Copo FORD 4  
Ø Bico: 1.2-1.4  mm 
Pressão de ar: 3.5-4 kg/cm² 
N° de demãos: 2-3  
Espessura recomendada:  40-50 µ 
Condições de aplicação: 20-25°C   50-70% humidade relativa 
Rendimento teórico:  1 kg mistura: 8 m² a 50 µ                  
V.O.C. de mistura pronto para aplicar = 564 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 
Flash-off: 15’ a 20°C 
Em estufa: 45’ a 80°C 

DADOS TÉCNICOS 
Conteúdo sólido  ASTM D 1644: 48% partes em peso 
Dureza ASTM D 1522: 50  Oscilações 
Brilho 60° ASTM D 523: 1/1.5 Brilho 

NOTAS 
Os acabamentos SOFT atendem as especificações de pintura para componentes do interior de 
automóveis. São usados para dar ao substrato uma boa aparência e proteção contra agentes poluentes. 
Eles podem ser críticos por causa da retenção de sujeira que impede de restaurar o aspecto original. É 
necessário avaliar previamente a utilização do produto e os limites da sua resistência química, dependendo 
das substâncias químicas, da temperatura, dos tipos de contatos, etc. 
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