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É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos 
melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações 
técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão 
SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a 
aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda. 
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 Esmalte poliuretano formulado com resinas acrílicas catalisadas com isocianatos que 
proporciona acabamentos de excelente qualidade e aspecto. 
 

 

DESCRIÇÃO 
 

COMPONENTES  
Resin: 34 520 
Cure:  34 521 9999 

 
  

CARACTERÍSTICAS 
 

Boa qualidade e aspecto 
Grande durabilidade ao exterior 
Boa retenção de brilho e cor 
Boa dureza e resistência à abrasão mantendo uma boa flexibilidade 
Disponível no Sistema Speedmix Industrial (ICS) 
  

UTILIZAÇÃO 
 

Demão de acabamento para esquemas de pintura de tipo epoxi ou poliuretano de alta resistência. 
Indicado para pintura de máquinas e estruturas metálicas. 
 
 

DILUENTE RECOMENDADO 

96 550 0000 
  

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICAÇÃO 
 

Cor 
Aspecto da película 
Massa volúmica 
Viscosidade 
Sólidos em volume 
Ponto de inflamação: 34 520 
 34 521 9999 
Tempo de secagem: Superficial 
 Profundidade 

Branco e cores (RAL) 
Brilhante 
1,233 ± 0,02 g/mL  (a) 

70 - 75 UK  

52%  (a) 
40º C 
26º C  
4 horas 
8 horas 

 
 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  
 
 

COV (forma de fornecimento) 
Resin: 34 520 
Cure: 34 521 9999 
Diluente: 96 550 0000 
Diluente limpeza: 96 250 0000 

< 475 g/L  (b) 

O valor limite da UE (cat. BS/j) nas condições de pronto a aplicar é 500 
g/L. 
 
< 414 g/L 
< 463 g/L 
< 863 g/L 
< 846 g/L 

 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS  
 

Temperatura ambiente 10 - 45º C 

Humidade relativa ≤ 85% 
Temperatura do suporte 2 a 3º C acima do ponto de orvalho 

 

(a)  Para a cor branca (0501) 
(b) O valor de COV’s acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, tintado, diluído, etc., com produtos por nós 

recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós 
recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao 
infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 

Preparação da superfície A superfície ou a demão anterior deve estar limpa, seca e isenta 
de quaisquer contaminantes incluindo depósitos de sal. Ter em 
atenção a aderência dos primários e intermédios recomendados, 
tanto para o mínimo como para o máximo intervalo de repintura. 

 

Processo de aplicação Pistola convencional, pistola airless, rolo ou trincha 

Proporção dos componentes (volume) 4:1 (34 520 : 34 521 9999) 

Diluição até 10% 

Tempo de vida útil da mistura 8 horas 

Espessura recomendada por demão (seca) 35 - 50 μm 

Rendimento teórico (para espessura recomendada) 10 - 15 m2/L 

Intervalo entre demãos (sobrepintura) Mínimo: 4 horas 

Esquema de pintura: (acabamentos recomendados) Todo o tipo de primários e intermédios epoxi. 

Diluente de limpeza 96 250 0000 (Diluente Celuloso UG) 

 

Estabilidade em armazém 1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em 
interior, entre 5 e 40ºC 

 
HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICADOS 
 

O esmalte Polidur é um acabamento ignífugo, certificado com classificação de reacção ao fogo Bs1d0 segundo a 
norma EN-13501-1. 
  

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 - Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006. 
Atenção - Evitar a exposição - Obter instruções específicas antes da utilização. Para mais informações consultar este 
Boletim Técnico e a Ficha de Segurança do produto. 
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