
VERNIZ UHS 0450 
1.360.0450

O VERNIZ UHS 0450 oferece alto teor em sólidos, baixo conteúdo de COV, a flexibilidade de poder ser 
combinado com diversas opções de endurecedores, e rácios de mistura simples para os diferentes tipos 
de reparação.   
O VERNIZ UHS 0450 pode ser utilizado em retoques, reparação de painéis ou pinturas gerais. 

VERNIZ ACRÍLICO DE ALTOS SÓLIDOS

SUBSTRATOS  
BASE BICAMADA AQUAMAX 

PREPARAÇÃO 

Permitir que a base AquaMax seque totalmente antes da aplicação do verniz. 
Limpar a base bicamada de cor com um tackrag, antes de aplicar o verniz. 

PROPORÇÃO DE MISTURA / VOLUME 

VERNIZ UHS0450 
ENDURECEDOR

2 
1 

VISCOSIDADE- DIN4, 20° C 
VIDA ÚTIL DA MISTURA

18 – 20 segundos 
1 – 2 horas @ 20°C 

Nota: Como todos os produtos UHS, as temperaturas frias da tinta na forma pronto a usar podem conduzir 
a uma absorção e aplicação mais difícil do produto. É recomendado que o produto RFU seja aplicado a 
uma temperatura superior aos 15°C. 

ENDURECEDORES
ENDURECEDORES HS Superior a 18°C 

18°C - 30°C 
1.954.2640 Rápido  
1.954.2630 Standard 
1.954.2620 Lento  Superior a 30°C 
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APLICAÇAO
Pistolas de Pintura em Conformidade 

1.2 - 1.4 
Consultar as recomendações do fabricante. 

1 demão média fluída + 1demão completa.
5 – 10 minutos @ 20°C 
50 - 60 micras 

Configuração da pistola
Bico pistola de Gravidade (mm) Pressão 
da pistola 
Número de demãos  
Tempo de evaporação entre demãos  
Espessura recomendada
Importante: 

Processo bicamada: Aplicar uma demão média, seguida de uma demão completa com um 
intervalo de tempo de evaporação de 5 - 10 minutos. NÃO aplicar mais verniz do que o 
indicado. A película recomendada é fácil de obter. 
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AquaMa

x 

Precleaner

1.931.4501Waterborne Degreaser 

AquaMax Precleaner 4501 is a waterborne product suitable for the easy removal of grease, oils, 
silicone, waxes, dirt and other contaminating agents from old paintwork, bare metal, plastics and any 
other paintable substrates. 

AquaMax Precleaner 4501 has been designed to reduce organic solvent emissions to the atmosphere, 
and is compliant to forthcoming international legislation. 

A MaxMeyer e o logotipo da MaxMeyer são marcas registadas da PPG
industries Ohio, Inc.. Copyright  © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. Todos os 
direitos reservados. 

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by
PPG Industries Ohio, Inc..

Para mais informações, por favor, contacte:
PPG Ibérica Sales & Services S.L
C/ Rosellón 3
08191 Rubí (Barcelona)
Tel: 935 61 10 00
Fax: 935 75 28 28

O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria do produto: IIB.d) na forma pronto a usar é no 
máximo de 420g/l de COV. 
O conteúdo de COV neste produto na forma pronto a usar é no máximo de 420g/l.
Dependendo do modo de utilização escolhido, o COV real deste produto pronto a usar pode ser inferior 
ao especificado pelo código da Directiva da UE.

INFORMAÇÃO SOBRE COV

Estes produtos destinam-se exclusivamente para uso profissional e não devem ser usados para 
fins diferentes dos especificados.
As informações constantes nesta TDS baseiam-se em conhecimentos científicos e técnicos atuais, e é 
da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários com vista a garantir a 
adequação do produto para o objectivo pretendido.

Para informações sobre Higiene e Segurança, por favor, consulte a Ficha de Dados de Segurança, 
também disponível em: 
www.maxmeyer.com 

HIGIENE E SEGURANÇA
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SECAGEM
SECAGEM POR ESTUFA com Endurecedor 2620

com Endurecedor  2630/2640
35 minutos a 60°C
30 minutos a 60°C
Após arrefecimento

50 minutos
6 horas
12 horas

 Polimento/Seco para montar 
secagem ao ar a 20°C (tudo com o 
endurecedor 2640)
Livre de poeiras
Seco para manusear
Seco à fita
Polimento / Seco para montar 16 horas

REPINTURA
Repintável, 1 hora após estufa, e depois lixar.
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