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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    TINTA SPRAY DE USO GERAL 

Cores:    Preto, Branco, Vermelho, Alumínio, Amarelo, Verde e Azul

Códigos internos:     5226, 5227, 5228, 5229, 5279, 5598, 5599 e 5600 

Principais usos recomendados 
para o produto:

Pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

WHITE COLOR SPRAY tinta  de uso geral,  foi  desenvolvida  para  aplicação em pinturas  artísticas,
decorações, grafites, reparos e uso profissional. Possui boa aderência aos diversos materiais, boa resistência
a intempéries, secagem extra rápida e ótimo acabamento, mantendo o brilho por mais tempo.

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS – OBSERVE A LEI LOCAL
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

             Pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional. Recomendada para aplicação em
metais ferrosos e não ferrosos, possui excelente rendimento. A praticidade do aerosol facilita as pinturas do
preparo ao acabamento.  Podendo ser  utilizada em eletrodomésticos,  móveis  de aço, paredes (pinturas
artísticas), bicicletas, brinquedos, madeiras e objetos em geral.
             IMPORTANTE: não aplicar sobre superfícies plásticas, acrílicas ou isopor sem antes fazer um teste de
compatibilidade. 
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO
               

         AGITAR sempre o tubo vigorosamente antes de iniciar a aplicação. Faça  um pequeno teste do
aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em uma superfície qualquer, verificando o formato do jato.
Aplicar demãos finas e cruzadas à distância de 15 a 20cm. Respeite o intervalo de 10 minutos entre as
demãos.  Atenção,  evite  escorrimentos  aplicando  a  1ª  demão  bem  pulverizada,  apenas  “sujando”  a
superfície para que essa demão sirva de ancoragem para tinta, nas demãos seguintes. Evite aplicação de
camada muito espessa para evitar escorrimento e cura incompleta.
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Para evitar entupimento, logo após o uso inverta o tubo (gire de ponta cabeça) e pressione o botão até que
saia somente gás sem tinta. Caso entupir,  retire a válvula e a coloque no solvente (Thinner). Se necessário
desobstruir o orifício da válvula use uma agulha bem fina.

5. SECAGEM
               

Ao toque: 10 min
Para operação: 5 horas
Cura total: 24 horas

6. CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO
               

               As superfícies e ou subtratos a serem pintados deverão estar devidamente preparados. Limpos e
isentos de poeira, óleo, graxa, ceras e umidade ou qualquer outra sujidade. Com textura e regularidade da
superfície  uniforme.  Livre  de  calcinação,  sais  solúveis,  eflorescência,  trinca,  fissura  ou  descascamento.
Superfícies muito lisas, com brilho ou com baixa porosidade, devem ser lixadas até criar uma boa condição
de ancoragem (aderência) da tinta e garantir uma boa cobertura sem imperfeições. Remova qualquer tipo
de poeira deixado pelo processo de lixamento, utilizando um pano e um solvente que seja adequado para a
diluição da tinta a ser aplicada. Caso a superfície a ser pintada encontra-se com camada de tinta anterior e
em boas condições, remova o brilho com uma lixa 400 limpe a poeira e aplique a nova camada de tinta,
seguindo modo de uso descrito nesse boletim técnico. Havendo imperfeições corrija toda superfície antes
de aplicar a tinta. Para uma perfeita aplicação em superfícies pintadas nas cores alumínio ou grafite onde
pretende-se substituir por outras cores, faça a remoção completa da tinta, somente faça a repintura sem a
total remoção quando for utilizar as mesmas cores de tintas grafite e alumínio.  Superfícies que apresentam
ferrugem e oxidação, devem ser lixadas e recomendamos a utilização de um fundo preparador "primer"
aguarde a  secagem e promova novamente um lixamento fino,   para  servir  de  proteção a superfície  e
ancoragem da tinta a ser aplicada, melhorando o acabamento final. Para superfícies de madeira, promover
lixamento e remoção da poeira, após a primeira demão promover novo lixamento eliminando as farpas e
imperfeições e aplicar as demãos seguintes. Não recomendado aplicação sobre madeira úmida, verde ou
com  umidade  acima  de  15%.  Remover  sempre  incrustações  aderentes  por  meio  mecâncio,  corrigindo
descascamento, desplacamento ou dificuldade de aderência sobre a superfície.

7. PREPARAÇÕES AUXILIARES
               

Materiais auxiliares: 
Para madeiras não resinosas: Fundo apropriado fosco. 
Para madeiras resinosas: Fundo seladora. 
Para metais ferrosos: Fundo preparador primer (veja nossa opção para este produto, informe-se).
Para metais não ferrosos (alumínio e galvanizado): Fundo preparador para galvanizados / aluminizados.
_____________________________________________________________________
8.COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, tolueno, pigmentos orgânicos e inorgânicos, acetona e butano / propano.
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_____________________________________________________________________
9.PRECAUÇÕES

PRODUTO INFLAMÁVEL. Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo.
Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador.  Em contato com a pele ou olhos, lave em
água  corrente  por  alguns  minutos.  Não reutilizar  a  embalgem.  Manter  o  produto  em sua  embalagem
original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a
FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato:
laboratório@orbiquimica.com.br
_____________________________________________________________________
10.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS: RESULTADOS:

Aspecto Tinta líquida aerosol

Cores Preto, Branco, Vermelho, Alumínio, Amarelo, Verde e Azul

Densidade (g/cm3) 0,90 à 1,04

Inflamabilidade (sólidos, gás): Extremamente inflamável

Ponto de fulgor  (°C) 38 (vaso fechado)

Sólidos (%) 20,7 à 28,5

VOC conteúdo (isento de solventes)  (%) 62,5

pH 7,0 – 8,5

_____________________________________________________________________
11.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
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_____________________________________________________________________
12. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS

5226 PRETO FOSCO 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314111733

5227 PRETO BRILHANTE 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314111740

5228 BRANCO BRILHANTE 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314111757

5229 VERMELHO BRILHANTE 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314111757

5279 ALUMÍNIO 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314111818

5598 AMARELO BRILHANTE 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314112112

5599 VERDE BRILHANTE 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314112129

5600 AZUL BRILHANTE 400ml / 285g 6 UN. 36 MESES 7898314112136

Nota:  As  informações  contidas  neste  boletim  técnico  refletem  os  dados  experimentais  obtidos  em
laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para
uma completa indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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