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ESMALTE ESTIRENADO SR                                               53-050 
 
DESCRIÇÃO 
Esmalte formulado à base de resinas alquídicas estirenadas. (a) 
CARACTERÍSTICAS 
• Secagem rápida 
• Bom Brilho 
• Boa resistência à intempérie 
 

UTILIZAÇÃO 
É recomendado para pintura de maquinaria industrial e agrícola. 
 
PREPARAÇÃO DO SUPORTE 
A demão anterior deve estar limpa, seca e isenta de toda a contaminação. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 

Aspecto da película, grau de brilho: Brilhante
Massa Volúmica 1,199 ± 0,030 g/mL   (NCIN 023)
Viscosidade 75 ± 5 KU                  (NCIN 124)
Ponto de inflamação: 31ºC (b)                      (EN 456)
Tempos de secagem (a 20 ºC e 60 % de 
humidade relativa): 

Superficial - 30 minutos
Endurecimento – 2 horas 
Repintura – cerca de 2 horas 

 
COV (Compostos Orgânicos Voláteis): 
 

Tinta 53 050 < 534 g/L
Primário 45 810 < 475 g/L
Diluente 96 040 < 866 g/L

 

 
(a) Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades 
executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este 
produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios. 
(b) Para a cor branca (0501). 
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
 

Temperatura ambiente: Superior a 5 ºC
Humidade relativa: Inferior a 90 %
Temperatura do suporte: 2 a 3 ºC acima do ponto de orvalho

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 

Processo de aplicação: Pistola convencional
Preparação do produto Agitar até homogeneização completa
Diluição 20 a 30 % com 96 040 0000
Espessura recomendada por demão: Húmida: 70 µm; Seca: 30 µm 
Rendimento Teórico: 15 m2/L
Esquema de pintura: Primário Industrial SR (45 810)

 
Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 ºC.  
 
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do 
alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a 
embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente 
ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. 
Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições 
extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e 
Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são 
fundamentais. 
 
NOTA: “Reservado aos utilizadores Profissionais. Evite a exposição ao produto e leia atentamente a informação do 
Boletim Técnico e da Ficha de Segurança respectiva (Dec. Lei n.º 264/98)”. 


