F e r r a g e n s

TINTA METÁLICA, FLUORESCENTE E ALTA TEMPERATURA
Características
• Uso externo e interno;
• Identificação da cor da tinta pela cor da tampa da
embalagem;
• Possui bico ergonômico;
• Ótima cobertura e secagem rápida.
• Linha Alta Temperatura:
- Após aplicadas, suportam temperaturas de até
600°C.
• Linha Fluorescente:
- Proporcionam efeitos luminosos quando expostas à luz.
• Linha Metálica:
- Proporcionam efeitos metálicos.

Modo de Usar
Código

Cor

Tipo

01 09 12 1235 Amarelo
01 09 12 1735 Laranja
Fluorescente
Rosa
01 09 12 1935
Verde
01 09 12 2035
Azul
01 09 11 1335
Bronze
01 09 11 3035
Cobre
01 09 11 2935
01 09 11 2535 Cromado
01 09 11 0635 Dourado
Metálico
Ouro
01 09 11 3135
Prata
01 09 11 3235
Preto
01 09 11 1835
Verde
01 09 11 0935
01 09 11 0535 Vermelho
01 09 13 0735 Alumínio
Alta
Temperatura
Preto
01 09 13 1835

Rendimento
Conteúdo
Aprox.
1,2 a
1,5 m²

1,3 a
1,6 m²

350ml

1,1 a
1,3 m²

Embalagens: 12 unidades

Importante

Aplicações
Linha Alta Temperatura: Principalmente indicadas para pinturas de partes EXTERNAS de objetos ou
superfícies metálicas que são submetidas a altas temperaturas como escapamentos, fogões, churrasqueiras,
chaminés e lareiras.
Linha Fluorescente: Utilizadas em ambientes
iluminados como sãoes, lojas, escolas, artesanato e
vitrines.
Linha Metálica: Principalmente indicadas para
peças e objetos de decoração interna, objetos artezanais, ferro, madeira, cerâmica e metais.
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• É recomendado o uso do fundo antes da aplicação da
tinta em metais para uma melhor aderência e uniformidade;
• O uso do verniz proporciona uma melhor proteção e
acabamento;
• Mantenha a superfície limpa e seca, removendo
impurezas como pó, ceras, gorduras, óleos e resíduos
existentes.
• Agite a lata vigorosamente antes de cada aplicação;
• Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície,
verificando o formato do jato;
• Aplique a uma distância aproximada de 25cm do
local, utilizando-se de movimentos uniformes, cobrindo
a área desejada;
• Para melhor uniformidade e acabamento, aplicar duas
a três demãos.

• Não armazenar em locais com temperaturas superiores a
50ºC (risco de explosão).
• Em dias de muito frio recomenda-se deixar as peças a
serem pintadas no sol, antes da pintura.
• Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem
circulação de ar.
• Fazer um teste em uma pequena área para certificar-se
da compatibilidade e secagem do produto em madeira,
papel, gesso, metal, couro cerâmica, vime, plásticos e
acrílicos.
• Após a utilização vire o frasco de “cabeça para baixo” e
pressione a válvula até que se note somente a saída de gás.
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