
 

 

 

Descrição

ARMATEC ZN é um "primer" anticorrosivo, elaborado à base de resina sintética

com cromato de zinco, que oferece alto poder inibidor de corrosão, proporcionando

desse modo efetiva proteção aos metais.

Impede a corrosão dos metais até mesmo em atmosferas bastante agressivas.

Recobre as armaduras de concreto, ferragens de espera e outras superfícies

metálicas com um filme impermeável, de grande aderência e caracteriza-se pela

secagem rápida e grande durabilidade.

ARMATEC ZN aceita pintura posterior, base solvente.

O ARMATEC ZN é uma tinta rica em cromato de zinco, metal utilizado amplamente

na proteção anticorrosiva. O zinco possui um potencial de corrosão maior que o

ferro metálico, porém, a corrosão do zinco acontece com uma velocidade

substâncialmente menor do que a do ferro metálico, proporcionando maior tempo

de vida útil ao metal, formando  uma camada isolante protetora.

Aplicação

Campos de Aplicação

- Armaduras de concreto (em reparos estruturais).

- Ferragens de espera.

- "Primer para pinturas externas de tanques e máquinas.

- Caixilharias.

- Grades, etc.

Modo de usar
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Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e seca.

Escovar ou jatear o aço até ficar totalmente limpo.

Preparo do produto

Misturar antes de usar.

Aplicação

Aplicar ARMATEC ZN com pincel, de 1 a 2 demãos, aguardando sempre a secagem

da demão anterior.

Quando aplicado em estruturas metálicas expostas, este "primer" poderá ser usado

apenas como base anticorrosiva para pintura de acabamento.

Limpar as ferramentas com "thinner".

Tempo entre demãos, deve ser no  mínimo de 1 hora.

Embalagens

Balde de 18 litros

Lata de 900 ml

Consumo aproximado

100 ml/m²/demão

Características

Densidade: 1,39 g/cm

3

Aparência: Líquido inflamável de cor vermelha

Composição básica: resina sintética e cromato de zinco

Precauções

Armazenamento
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Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

crianças e animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Não aplicar o produto sobre alumínio e galvanizados.

Se necessário, pode ser diluído em até 5% com SOLVENTE EPOXY.

Líquido Inflamável.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de PVC

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com

óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Folheto
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