R

Eco
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DESCRIÇÃO
Minerali Fundo Preparador é indicado para regularizar a absorção das superfícies e criar ponte de aderência físicoquímico com o substrato.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: (norma ABNT NBR 13.245 de 02/95):
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Antes de iniciar a
pintura, observe as orientações abaixo:

TRATAMENTO

APLICAÇÃO
HOMOGENEIZAÇÃO: Agite bem o produto até sua completa homogeneização.
APLICAÇÃO: Pincel, trincha ou rolo para pintura • DEMÃOS: uma demão. • SECAGEM: Ao tato 30 min. Final 12 horas.
DILUIÇÃO: pronta para o uso • RENDIMENTO: 130 a 150 g/m² para uma demão.
RECOMENDAÇÕES: Evite pintar em dias chuvosos ou com umidade superior a 90%, com ventos fortes, temperatura abaixo dos 10°C e
insolação direta sobre a tinta. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície
com água imediatamente. Em pinturas internas, a aplicação ou retoques de massa podem causar diferenças na absorção da tinta gerando
diferenças no acabamento. Este produto deve ser utilizado conjuntamente com a linha complementar das pinturas minerais. Em caso de dúvida
entrar em contato com nosso departamento técnico.
LIMPEZA: Remoção da tinta no local afetado, limpar imediatamente utilizando pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida
limpar com pano umedecido. Para ferramentas, lavar com água imediatamente após o uso.
COMPOSIÇÃO: Água, silicato de potássio, quartzo, calcário, pigmentos inorgânicos, modificadores reológicos, dispersantes, polímeros e
hidrorepelentes.
PRECAUÇÕES: • Manter a embalagem fechada • Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor • Manter fora
do alcance de crianças • Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem • Recomendamos usar óculos de
segurança, luva e máscara protetora • Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos • Em caso de
inalação, afastar-se do local • Se ingerido, não provocar vômito • Consulte um médico levando está embalagem • Para mais informações
consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produto Química-FISPQ.

IMPORTANTE: proteger as superfícies que não receberão pintura, principalmente alumínio e vidro.
Caso entre em contato, limpar imediatamente com esponja ou pano úmido antes da secagem, pois
após seco é de difícil remoção.
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