Sprays

Metálicos

Spray Inox P 30 Premium
Descrição do Produto
O Spray de Inox P 30 tem um grande poder anti corrosivo e proporciona um acabamento na superfície
com grande resistência à intempérie, devido à sua elevada resistência química. Pode ser utilizado sempre
que seja necessária uma proteção efetiva e resistente.
A liga é composta por crómio, níquel e manganésio. A cor do Spray após a cura é muito semelhante à cor
do Aço Inox.

Utilizações
• Para reparação de peças de Aço Inox danificadas;
• Em acessórios de camiões;
• Em silos ou tubagens;
• Para fins decorativos;
• Para um melhor acabamento de vidros, madeiras, pedras, cerâmicas e maioria de plásticos.

Instruções de uso
A superfície deve estar completamente limpa, seca e desengordurada. O Spray deve encontrar-se
a temperatura semelhante à do local onde será aplicado. A melhor temperatura para a aplicação está
compreendida entre os +15°C e os +25°C. Antes de aplicar, agite bem a lata durante cerca de 2 minutos e
faça um pequeno teste. A distância a que a lata deve estar da superfície deve rondar os 25-30 cm.
Aplicar o produto em camadas muito finas. Antes de voltar a aplicar o produto, volte a agitar bem a lata.
Após a utilização, limpe o dispersor da lata (vire a lata ao contrário e carregue no dispersor durante cerca
de 5 segundos).
O tempo de cura do produto varia consoante a temperatura a que for aplicado, assim como a humidade
existente no ar e a espessura de spray aplicado.

Dados técnicos
Cor

Idêntica ao Aço Inox (Depois de seco)

PRINCIPAIS VANTAGENS

Brilho

Acetinado mate

Cobertura

1,25 a 1,75 m²

✓ Mesma composição que o
Aço Inox

Conteúdos COV

94% w/w

Teor sólidos

6% w/w

COV

695 g/l

✓ Mesma cor que o Aço Inox
✓ Elevada proteção contra corrosão
✓ Elevada proteção química
✓ Rápida cura
✓ Para uso em exteriores

PRODUTOS ASSOCIADOS
Spray Proteção e Limpeza Inox P 70
Discos de nylon
Discos de lamelas
Fio de solda inox
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Informação de segurança, limpeza e
manuseamento do produto
Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto
estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto
de uma chama. A lata pode explodir se aproximar
da fonte de calor. Proteger dos raios solares e
não expor a temperaturas superiores a +50°C.
Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de
vazia. Não pulverizar para uma chama ou material
incandescente.
Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e
não expor a temperaturas superiores a +50°C.
Validade: 24 meses.

Embalagens e informação logística
Spray não recarregável. Embalagens de 400 ml.

Para informações técnicas, de
qualidade ou segurança do produto,
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900
Garantia
A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada
por qualquer tipo de danos consequentes.
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Spray Inox P 30 Premium
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-

400 ml

6 Uni.

576 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado,
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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