Spray Pinta Fácil Uso Geral
O QUE É?

INDICAÇÃO:
indicado para diversos tipos
de superfícies, tais como: madeira,
ferro, gesso, cerâmica, metais e em objetos artesanais.

Produto de alta qualidade, formulado especialmente para proteção
e embelezamento dos mais diversos tipos de
superfícies, conferindo ótima cobertura, com alto
rendimento e excelente secagem, disponível nos acabaTLU[VZMVZJVLIYPSOHU[L<ZV.LYHSKL\ZVPU[LYUVLL_[LYUVL
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EMBALAGENS
Spray 400ml/250g
PREPARAÇÃO DO PRODUTO:
Agite bem o produto antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador
pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície verificando
o formato do jato.
Pulverize a uma distancia de 10 cm da superfície a ser pintada, utilizando-se de movimentos uniformes na horizontal e vertical cobrindo a área
desejada.
PRECAUÇÕES: produto inflamável!
Para aplicação utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs). Conteúdo sobre pressão. Não perfurar a embalagem, mesmo vazia não jogar
no fogo ou incinerador. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas.
Não aplicar ou estocar o produto próximo a fontes de calor ou temperaturas superiores a 50°C. Manter esta embalagem devidamente fechada,
fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de
calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar
sempre na posição vertical.
DILUIÇÃO: produto pronto para uso.
CAMADAS (DEMÃOS): aconselha-se a aplicação de 2 a 3 demãos do produto, podendo variar de acordo com as características de cada superfície
(porosidade, cor de fundo, etc.).
RENDIMENTO:
Spray 400ml/250g: até 1,3m² por demão
SECAGEM:
Entre demãos: 1 a 4 minutos.
Ao toque: 15 minutos
Secagem total: 24 horas.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: a Superfície deve estar limpa e lixada,
isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade.
Superfícies de metais não ferrosos (Galvanizado, alumínio, cobre, latão):
A superfície deverá ser tratada previamente com fundo específico para
este tipo de superfície.
Em superfícies de madeira, para um melhor acabamento aconselha-se
aplicar previamente Base Protetora Metais e Madeiras – Hydronorth Fundo Nivelador.
USO DO LOCAL: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a
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secagem final
da pintura.
ARMAZENAMENTO: manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
Armazenar em local coberto,
fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Embalagem
sujeita a deformações se houver empilhamento excessivo.
MANUSEIO DO PRODUTO: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano
branco limpo, água e sabão neutro.
VALIDADE: 24 meses
COMPOSIÇÃO: Cores Lisas: Resina acrílica, xileno, acetona, pigmentos orgânicos e
inorgânicos, dióxido de titânio, gás propelente (butano/propano).
Cores metálicas: Resina acrílica, xileno, pigmentos orgânicos e inorgânicos, pigmentos metálicos, gás propelente (butano/propano).
TERMO DE GARANTIA: a garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as
instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.
Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.
ATENÇÃO: AGITE BEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO.

