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Produtos de limpeza
P273-901 e P850-1402
Produto

Descrição

P273-901

Solução de Limpeza

P850-1402

Desengordurante Lento

Descrição do produto
A preparação é um passo crucial para obter bons resultados finais.
A Solução de Limpeza P273-901 permite a remoção de óleo, gordura, sujidade em geral, polish e cera de
superfícies pintadas.
O Desengordurante Lento P850-1402 serve para desengordurar o substrato antes da aplicação da tinta.

Substrato
A Solução de Limpeza P273-901 pode ser aplicada sobre:

aço nú

alumínio nú.
Não usar sobre superfícies galvanizadas ou outras que contenham zinco.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/a) nas condições de pronto a aplicar é 850
g/l de COV.
O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 850 g/l.
Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto “pronto a usar” pode ser inferior ao
especificado pela directiva da UE.
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ESTES PRODUTOS SÓ DEVEM SER UTILIZADOS NA PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS POR PROFISSIONAIS, APÓS CONSULTA DA INFORMAÇÃO DO FABRICANTE
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Processo
MISTURA NORMAL

MISTURA FORTE

P273-901
Água

P273-901
Água

1 parte
4 partes

1 parte
1 parte

Utilizar a relação de mistura normal para situações de sujidade ou contaminação normal, e a
relação de mistura forte para situações de muita sujidade ou contaminação grave.

Solução de Limpeza P273-901:
1.

Aplicar com uma trincha, esponja ou pano.

2.

Deixar ficar sobre a superfície durante alguns minutos.

3.

Remover com muita água limpa.

4.

Deixar secar o veículo.

5.

Remover resíduos com Desengordurante Lento P850-1402 aplicando com um pano e
retirando com outro pano.

Nota: Se a superfície a limpar estiver muito suja ou contaminada, limpar com uma trincha de pelo
rijo. Para remover resíduos de polish com silicone, lixar a húmido (usando em vez de água
simples, água + Solução de Limpeza P273-901 na relação de 9 para 1, respectivamente) com
lixa P400 ou mais fina, ou no caso de acabamento P600 ou mais fina.
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Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos. Não devem ser utilizados para outros fins que não os
especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade
do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida.
Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em:
www.pt.nexaautocolor.com/pt
Para mais informação, contactar:
Nexa Autocolor®
PPG Ibérica Sales & Services, S.L.
Pol. Ind. La Ferrería s/n • Montcada i Reixac, Barcelona
Tel.: 935 61 10 00 • Fax: +34 935 75 28 28

