
Descrição do Produto
SUPERCOLOR é um spray de esmalte acrílico de secagem rápida.
Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro.
Não amarelece. Resistente à exposição solar. Não contém
pigmentos de chumbo nem CFC’s. Admite repintura. Pode ser
facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer
experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes
resultados. Todas as embalagens são equipadas com válvulas auto
limpáveis, permitindo a reutilização da embalagem sem qualquer
entupimento da válvula. Todas as embalagens contêm tampa de
segurança à prova de abertura por crianças.

Características
• Tampa de segurança à prova de abertura por crianças

• Válvula auto-limpável evitando entupimentos

• Elevado poder de cobertura

• Secagem rápida

• Uso profissional e doméstico

• Disponível em várias cores RAL

• Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro,
latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc

Aplicações
Uso profissional e doméstico. Boa aderência à generalidade das
superfícies metálicas (ferro,latão, bronze, alumínio), plásticos,
máquinas, caixilhos/perfis, etc.

Instruções de aplicação
Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar
a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações
numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma
distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar.
Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Aplicar
uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos,
uma outra em sentido vertical. A aplicação de tinta em excesso
provoca o seu escorrimento.

Informação adicional

Consumo
1,5-2m/2 per
can of 400ml

Densidade 0,75 g/ml

Pressão a 20c bar 4 bar

Pressão a 50c bar 8 bar

Resistência à temperatura +100°C

Velocidade de cura 24 hours

Estes são valores típicos 

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)
• RAL 3015 (Light Pink)

• RAL 8011 (Nut Brown)

• RAL 9005 Matte

• RAL 3005 (Vinho Tinto)

• RAL 5012 (Light Blue)

• RAL 1021 Colza amarelo

• RAL 9006 (Alumínio Branco)

• RAL 1013 (Oyster Branco)

• Transparente

• RAL 9005 Brilliant

• RAL 9001 (Creme)

• RAL 5003 (Saphire Blue)

• RAL 7016 (cinza antracite)

• RAL 1023 (Traffic Yellow)

• RAL 8007 (fulvo marrom)

• RAL 6002 (Folha Verde)

• RAL 7001 (Silver Grey)
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• RAL 3000 (Flame Red)

• RAL 9010 (branco puro)

• RAL 6018 (Light green)

• RAL 5015 (Sky Blue)

• RAL 3020 (Sinal Vermelho)

• White Mat

• RAL 6029 (Mint Green)

• RAL 5010 (azul genciana)

• RAL 5017 (Traffic Blue)

• RAL 1014 (Marfim)

• RAL 7032 (cinza de seixo)

• Transparent Mat

• RAL 7011 (Iron Grey)

• RAL 8002 (Signal Brown)

• RAL 6011 (Resede Green)

• RAL 3003 (Ruby Red)

• RAL 8014 (Sepia Brown)

• RAL 8017 (Chocolate Castanho)

• RAL 4003 (Heather Violet)

• RAL 1007 (Daffodil Yellow)

• RAL 2004 (Pure Orange)

• RAL 6005 (Verde Musgo)

• RAL 7035 (cinza claro)

• RAL 8004 (Copper Brown)

• RAL 2003 (Pastel Orange)

• RAL 1015 (Marfim Claro)

Embalagem
• Aerosol 

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do

produto 

Validade
Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e
+25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de
fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de
armazenagem.

Segurança
Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a
aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou
através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade
Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas
especificações durante a vigência do seu prazo de validade. 

Aviso Legal
As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso
conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros
editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em
que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou
documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e
não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda ,
disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.
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