BOLETIM TÉCNICO

Alessi Spray

Indicação
de uso

ALESSI SPRAY MULTIUSO é uma tinta de alta performance, especialmente desenvolvida para
pinturas e retoques ou reparos rápidos, pela sua facilidade em usar e já vem na medida certa
evitando desperdício. O resultado final é de excelente qualidade, apresentando textura
uniforme e uma secagem ultra rápida.

Alta Proteção + Durabilidade

Principais
atributos

Fácil de Aplicar - Agilidade no Trabalho

Alta Performance no Rendimento e na Secagem
Externo e interno.

!

Acabamentos brilhante, fosco, metálico e cromado.

Informações
Técnicas

Cores disponíveis: conforme catálogo de cores.

Informações
de Aplicação

Rendimento

Diluição

Secagem*

Variável de acordo com a
rugosidade e absorção do
substrato.

Pronto para uso

Ao toque: 5 a 10 minutos.
Total: 24 horas.

Modo
de usar

AGITE ANTES DE USAR. Recomenda-se o uso de luvas, máscaras e óculos de proteção. Aplique em ambientes ventilados. Prepare a
superfície eliminando qualquer tipo de resíduo, como poeira, graxa, gordura, pintura velha, materiais soltos, etc, que possam
afetar a aderência da tinta. Não deve ser aplicado com qualquer vestígio de umidade. Agite vigorosamente o tubo por pelo menos
1 minuto antes de cada utilização. Aplique em demãos finas e cruzadas a uma distância entre 20 e 25 cm para evitar escorrimentos
indesejáveis, respeitando o intervalo entre demãos de 5 a 10 minutos. A secagem total é de aproximadamente 24 horas.

Advertência
no uso e
manuseio

PARA EVITAR ENTUPIMENTO DO ALESSI SPRAY MULTIUSO: Após a utilização vire o frasco de ”cabeça para baixo“ e pressione a
válvula até que se note somente saída de gás, isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimento, retire a válvula e
mergulhe em acetona ou thinner. Se necessário, limpe os orifícios com uma agulha bem fina.
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Dúvidas e informações acesso nosso site:
www.alessi.ind.br
ou entre em contato através do email:
sac@alessi.ind.br

Marca qualiﬁcada pelo programa setorial de qualidade.
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