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HA777 
 HYDROFAN EASY BLENDING ADDITIVE 

 

     

PRONTO A APLICAR 

  
     

DESCRIÇÃO 

Aditivo para usar em disfarces em combinação com a base fosca aquosa HYDROFAN HE. 

USO 

Aditivo específico para faciliar o disfarce em processos de pintura parciais. Para ser usado em todo o tipo de 
cores lisas, metalizadas ou pérolas, especialmente nas cores mais claras. 

CARACTERÍSTICAS 

 Produto pronto a aplicar, em embalagem hydrobottle com sistema de doseamento fácil 
 Melhora a absorção do overspray  
 Reduz o aparecimento de auréolas de cores diferentes na zona de disfarce 

APLICAÇÃO 

À pistola. 
Produto pronto a aplicar. 
 
Ø Bico: 1,2-1,3 mm; HVLP: 1,3 mm 
Pressão de ar:  como recomendado por fabricantes de pistolas 
N° de demãos: 1 or ½ + 1 

PROCESSO DE DISFARCE 

 
 

1. Lixar a área a disfarçar com lixa P800/1000. 
 
  

 
 
 
 
 

2. Aplicar a cor Hydrofan até cobrir (peça nova). 
Permitir evaporação completa da superfície (efeito 
completamente mate) antes de prosseguir.  

 
 
                                                                                                   

 



 

   

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. 
Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser 
um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER 
UTILIZADO POR PROFISSIONAIS. 
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3. Aplicar HA777 na peça nova e na peça a disfarçar, 
degradando de modo a não chegar ao outro 
extremo da peça. Não deixar secar a superfície 
molhada.  

 
 
 
 
 

4. Aplicar a demão de controlo da cor de modo a 
obter o efeito desejado da cor original, alargando e 
degradando no sentido diagonal para além da zona 
coberta, adjacente à área HA777 que continua 
molhada.  

 
 
 
 

5. Após flash-off e evaporação completa da 
superfície, completar o processo de pintura com a 
aplicação de verniz da gama  MACROFAN UHS 
CLEARCOAT ou HYDROFAN CLEARCOAT. 

  

OBSERVAÇÕES 

No caso de sobreaplicar com o verniz MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT é sempre 
necessário activar tanto a cor feita com HYDROFAN como o HA777, usando HH980 como indica na FT N° 
CV036. 

Para além disso, é possível usar o HA777 como um redutor de cobertura/opacidade facilitando a aplicação 
de disfarces em pequenas áreas a retocar. 

NOTA 

De modo a verificar o efeito da cor e o seu poder de cobertura é sempre necessário fazer aplicações prévias 
em chapas de teste com aplicação de verniz. 
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