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Pincel de Retoque
Descrição do Produto
O Pincel de Retoque é um produto de elevada qualidade, de esmalte acrílico, para aplicar em alumínio,
vidro, madeira, pedra e variados tipos de plásticos.
Uma vez aplicado, o resultado é um acabamento muito suave e uniforme, muito semelhante ao original.
Pode ser utilizado tanto em interiores como em exteriores.

Utilizações
• Retocar peças de alumínio e metal;
• Pinturas de vários substratos, tais como: madeira, vidro, pedra e diversos tipos de plásticos;
• Elimina pequenas fendas/fissuras nas tintas dos automóveis.

Características
• Grande capacidade de cobertura;
• Excelente aderência em diversas superfícies;
• Boa fluidez, confere um acabamento suave;
• Secagem rápida;
• Adequado para aplicações tanto em interiores como em exteriores;
• Superfície de polimento;
• Resistente à intempérie, a raios U.V. e à prova de luz;
• Resistente ao choque, ao impacto e a riscos.

Instruções de uso
Antes de aplicar, leia cuidadosamente o rótulo do produto.
Remova ferrugens e sujidades das superfícies. A superfície deve estar completamente limpa, seca e
desengordurada. Se necessário, aplicar um primário.
Agite o Pincel de Retoque até ouvir o barulho das bolas de mistura. Para misturar bem os pigmentos de
tinta, agite aproximadamente durante 2 a 3 minutos.
Para preencher pequenas fendas/fissuras, aplicar 2 a 3 camadas de produto (em intervalos de 20 minutos):
Limpe o pincel ligeiramente, de forma a não cair. De seguida, aplique generosamente sobre a fenda/fissura.
Em fendas pequenas, aplique camadas o mais finas possíveis, a fim de evitar que o prejuízo aumente.

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ 100% esmalte acrílico
✓ Excelentes propriedades de
cobertura e aderência
✓ Resistente a químicos e
ao desgaste
✓ Secagem rápida
✓ Para aplicações em interior
ou exterior

Dados técnicos
Base

Copolímeros acrílicos

Cor

8 cores disponíveis

Odor

Solvente

Grau de brilho
(medido a 60° e de acordo com a
norma DIN 67530)
Eficiência

Brilho

80 unidades

Mate acetinado

30-35 unidades

Mate

5-10 unidades

Depende da consistência e da cor do substrato: 12ml para pequenos pontos

Tempo de secagem
(a +20°C, 50% HR)

Pó seco

após 15 minutos

Seco ao toque

40 minutos

Curado

após aprox. 24 horas

Pode ser polido

após aprox. 24 horas

Resistência a temperatura

até +80°C

Estabilidade em armazém

5 anos se armazenado corretamente (temperaturas entre +10°C e +25°C, 60% HR)

Embalagem

Pincel de retoque de 12ml

Cores disponíveis

RAL9010

RAL9110

RAL6005

RAL6009

RAL7011

RAL7037

RAL8014

RAL9005

PRODUTOS ASSOCIADOS
Spray P 500
Silicones
Spray Limpeza P 120
Caixa expositora

01.09.2013

R.00

Sprays / 006.051

Sprays

Pintura

Informação de segurança, limpeza e
manuseamento do produto
Conteúdo sob pressão. Não fumar nem foguear
enquanto estiver a utilizar o produto. Não aproximar
de qualquer tipo de fonte de calor ou ignição. A lata
pode explodir se aquecida demasiado.
Proteger a lata de raios solares e não expor a
temperaturas acima dos +50°C. Não perfurar
nem queimar, mesmo quando estiver vazia. Não
pulverizar para uma chama ou qualquer material
incandescente.
Evitar o contacto com a pele e os olhos, e não
respirar os vapores libertados.
Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água, procurando assistência médica.
A ficha de dados de segurança está disponível sob
pedido.

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Proteger da luz solar e não expor a temperaturas
superiores a +50°C.
Os pinceis de retoque têm validade de 24 meses.

Embalagens e informação logística
Pincel de retoque de 12ml.

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.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

RAL

COR

CAPACIDADE

QTD. EMBALAGEM

QTD. PALETE

001490100000

Pincel de Retoque

RAL 9010

Branco

12 ml

6 Uni.

—

001491100000

Pincel de Retoque

RAL 9110

Branco

12 ml

6 Uni.

—

001460050000

Pincel de Retoque

RAL 6005

Verde

12 ml

6 Uni.

—

001462000000

Pincel de Retoque

RAL 6009

Verde

12 ml

6 Uni.

—

001470110000

Pincel de Retoque

RAL 7011

Cinza

12 ml

6 Uni.

—

001470370000

Pincel de Retoque

RAL 7037

Cinza

12 ml

6 Uni.

—

001480140000

Pincel de Retoque

RAL 8014

Castanho

12 ml

6 Uni.

—

001490050000

Pincel de Retoque

RAL 9005

Preto

12 ml

6 Uni.

—

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

QTD. PALETE

8 Uni.

—

001400000001

Caixa com 8 pinceis retoque

RAL

COR

CAPACIDADE

RAL 9010

Branco

12 ml

RAL 9110

Branco

12 ml

RAL 6005

Verde

12 ml

RAL 6009

Verde

12 ml

RAL 7011

Cinza

12 ml

RAL 7037

Cinza

12 ml

RAL 8014

Castanho

12 ml

RAL 9005

Preto

12 ml

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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