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ADITIVO COM EFEITO MARTELADO
SELEMIX®
6-540
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Aditivo com Efeito Martelado Selemix 6-540 é um aditivo de silicone, para criar um efeito martelado na
película do revestimento de acabamento. Pode ser usado em revestimentos de acabamento sintéticos de
secagem rápida Selemix 7-61X, revestimentos de acabamento celulosos Selemix 7-3XX e revestimentos de
acabamento de poliuretano Selemix 7-510.
É recomendável a aplicação inicial de uma camada completa do revestimento de acabamento sem o aditivo
com efeito martelado, seguida de uma camada com o aditivo. Isto é muito importante, caso o revestimento
de acabamento se destine a ficar exposto a condições exteriores.
A tinta contendo o 6-540 não deve ser pulverizada perto de outros trabalhos, porque pode levar ao
surgimento de crateras.

PRODUTOS
6-540

Aditivo com efeito martelado Selemix

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO
Consultar a ficha técnica do revestimento de acabamento Selemix relevante

MISTURA
Adicionar endurecedor e diluente de acordo com a ficha técnica do revestimento de acabamento Selemix

Funcionalidades

Por peso:
Revestimento de acabamento
Selemix
6-540 Aditivo com efeito martelado

Spray convencional
7-310
Celuloso

7-330
Celuloso

7-510
Poliuretano

1000

1000

1000

0,250,35

0,25-0,35

0,25-0,35

1000
0,25-0,35
-

Endurecedor

(9-510) 500

-

300-400

Diluente (consultar ficha técnica do
revestimento de acabamento)

7-610
Secagem
rápida

750-850

750-850
80-120
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APLICAÇÃO
Consultar a ficha técnica do revestimento de acabamento Selemix relevante
Aplicar a primeira camada sem aditivo com efeito martelado 6-540, seguida de uma segunda camada com
6-540.

DADOS TÉCNICOS
Dados para o aditivo tal como
fornecidos:
0,875
1,2%
98,8%
865 g/L

Densidade:
Conteúdo sólido:
Conteúdo solvente:
COV (g/L)

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS
Código Selemix
1.965.4000/E0.35K

Código
curto
6-540

Descrição do produto
Aditivo com efeito martelado Selemix

Tamanho da
embalagem
0,35 K

SAÚDE E SEGURANÇA
Para obter conselhos abrangentes de saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de
segurança de materiais e os rótulos dos produtos relevantes.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL
As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações
adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer
responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes da
nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base na
nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem a
tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Rua Roselló 5
08191 Rubí (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 0798
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