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Spray Alumínio P 40 Premium

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Cor: Alumínio brilhante

✓ Produto seco após 5-10 minutos

✓  Pode ser Trabalhado e Pintado 
após 24 horas

✓ Resiste ao Calor

✓ Ideal para Instalações de Ar  
Condicionados e Ventilações

✓ Grande poder de cobertura

Descrição do Produto
O Spray de Alumínio P 40 é um primário para tratar superfícies de alumínio, metal, madeira, vidro, pedra e 

diversos tipos de plásticos.

O Spray de Alumínio P 40 oferece um grande poder anti corrosivo em todas as superfícies metálicas e é 

resistente a diversos ácidos diluídos e lixívias, assim como à intempérie.

O produto tem um excelente poder de cobertura e adesão e proporciona um brilho metálico à superfície.

Utilizações
• Instalações de Ventilação e Refrigeração;

• Instalações de aquecimento e zonas de combustão;

• Em tubos e condutas de máquinas;

• Em carroçaria de fibra de vidro e de automóveis;

• Em construção de modelos, arte aplicada e fabrico de brinquedos.

Instruções de uso
A superfície deve estar completamente limpa, seca e desengordurada. Remover resíduos de verniz antigo, 

assim como ferrugens e areias.

O Spray tem de se encontrar à temperatura ambiente.

A temperatura ideal para o melhor resultado é entre os +15°C e os +25°C. Antes de utilizar, agite bem a lata 

e faça um pequeno teste.

A distância da lata ao substrato deve ser de aproximadamente de 25 a 30 cm.

Aplique o Spray em camadas muito finas.

Após a utilização, limpe o dispersor (vire a lata ao contrário e pressione o dispersor durante cerca de 5 

segundos).

O tempo de secagem varia consoante a temperatura que se encontre no local, assim como a humidade do 

ar e a espessura de produto aplicado.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  Discos de corte fino

 Discos de lamelas

  Fitas de alumínio 

Grampos

Cor Alumínio

Brilho Metálico

Cobertura 1,25 a 1,75 m²

Conteúdos COV 81,1% w/w

Teor sólidos 18,9% w/w

COV 630,2 g/l

Dados técnicos
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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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Embalagens e informação logística
Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Utilize equipamento de proteção e segurança, tais 

como óculos de proteção, luvas e máscara. Não 

inalar o produto.

Não exponha o Spray a temperaturas superiores a 

+50°C. Não pulverize o produto sobre chamas ou 

peças queimadas, mantendo o mesmo sempre 

distante de qualquer tipo de fontes de ignição.

Não fumar enquanto está a aplicar o spray.

Evite o contacto com os olhos e pele. Em caso de 

contacto, lave imediatamente com água e procure 

ajuda médica.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

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.

Garantia

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Armazene em temperaturas a rondar os +25°C. Em 

caso de arrefecimento excessivo, mantenha o produto 

a temperatura ambiente antes de o aplicar.

Validade de 36 meses se armazenado a temperaturas 

entre os +5°C e os +30°C.
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001040000000 Spray Alumínio P 40 Premium - - 400 ml 12 Uni. 576 Uni.

Sprays | Metálicos


