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ACABAMENTOS 

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

66009 - BASE COAT SPARKLING GLASS 

    

  

Pronto a aplicar   10 – 12” DIN 4 
a 20°C. 

Ø 0,8 – 1,2 mm 
3,5 – 4 Atm 
N° demãos. 2 - 3 

Ao ar  20°C: 
15’ 

  

DESCRIÇÃO 

Base bicomponente para acabamentos com efeito pratas/cromados para ser ultilizado com verniz para 
carrocería “low VOC” de toda linha Lechler. 

UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA 

Para pinturas de peças de suportes com efeito similar a cromados. 

CARACTERÍSTICAS 

· Efeito prata 
· Ótima resistencia a luz, com ciclo completado com verniz 
· Fácil aplicação 
· Rápido secagem 
· Imita efeito cromado  

PREPARACÃO DO SUBSTRATO 

A  preparação do substrato tem que garantir  a máxima uniformida da superficie.  
Para revestimento sensíveis a solventes, isole com 04706-04710 MACROFAN HS HIGH FILLER ou MAC71 
MACROFAN HS COLOR HIGH FILLER; remova completamente as tintas sensíveis ao solvente. 
Secar completamente a base e lixe da seguinte forma: 
Secar perfectamente el fondo y lijar como sigue: 

· Úmido: acabamento com lixa P600-800 

· Seco: acabamento com lixa P400 
 
Desengraxar com 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER. 
Siga as indicações: 

· Aplique o MAC 4 em qualquer tinta para que a superfície fique lisa e brilhante. 

· Tempo de espera: 24 horas a 20 ° C e sobre-aplicar com base 66009 BSB SPARKLING GLASS (o 
esmalte deve estar seco, mas não totalmente reticulado). 
 

 
Se os substratos não necessitarem de grandes cargas, aplicar undercoats isolantes MAC 85 MACROFAN 
HS COLOR ISOSEALER ou MAC 9 MACROFAN HS COLOR UNDERCOAT em qualquer tonalidade e 
aplicar diretamente  a demão de base 66009 SPARKLING GLASS após um tempo de espera não superior a 
20-40 min. 
NÃO LIXE NEM TOQUE AS SUPERFÍCIES COM AS MÃOS PARA EVITAR A REPRODUÇÃO DE 
IMPRESSÕES DIGITAIS. A SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVE SER “BRILHANTE”. 
 
 



 

 

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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APLICAÇÃO 

Com pistola. 
 
PRODUTO MONO COMPONENTE PRONTO PARA O USO.  
AGITE O RECIPIENTE COM EFICIÊNCIA ANTES DO USO, PARA GARANTIR A COMPLETA 
DISPERSÃO DO PIGMENTO METÁLICO. 
PELA CARACTERÍSTICA DO PIGMENTO, RECOMENDA-SE ABRIR O RECIPIENTE COM CUIDADO. 
 
 
Viscosidade de aplicação a 20 ° C: 10-12 '' DIN 4 
Ø Etapa: 0,8 - 1,2 mm 
Pressão do ar: 3,5 - 4 Atm 
Número de mãos: 2-3 
Espessura recomendada: 4 µ 
Rendimento teórico: 11 m² por 1 kg. a 4 µ 
                                   9,5 m² por 1 lt. a 4 µ 
V.O.C. produto pronto para uso: 900 g / l 

SECAGEM 

Ao ar a 20° C: 
Livre de pó: 1 min. 
Manoseio: 2 min. 
Antes de aplicar o verniz esperar 15-20 min. a 20°C 

SOBREAPLICAÇÕES RECOMENDADAS 

Verniz para carroçeria “low VOC” de toda linha Lechler. 

OBSERVAÇOES 

Em caso de secagem com temperaturas abaixo de 60 ° C, não expor a peça a condições particularmente 
severas durante os primeiros dias após a pintura. Até que o filme atinja a vitrificação completa, evite fortes 
condensações de umidade, como orvalho e geada e o contato com agentes agressivos (poluição, 
detergentes, etc.). 
 SPARKLING GLASS pode ser levemente colorido com as tintas Lechsys Effect Base transparentes até no 
máx. 10% para obter cores diferentes. 
Produto sujeito a controle de cor limitado: Se estiver misturado com o básico do Efeito Lechsys, sempre 
verifique e, eventualmente, corrija o ponto de cor da tinta feita. 
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