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Fecha de  Alta

Tinta isolante sem cheiro, em meio solvente, para a eliminação de fumos e de manchas.

ANTIMANCHAS

PAREDES Y TECHOSFAMILIA
LINHA

 DESCRIÇÃO E TIPO

 USOS

Interior
Betão
Manchados de fumo, nicotina e óleo
Gesso
Fumo, Nicotina

 PROPRIEDADES

- Aderência
Anti manchas
Aplicabilidade ideal
- Poder de penetração
- Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica
- Regula a absorção
- Sem cheiro depois de seco

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color TIXOWAY ANTIMANCHAS
MateAcabamento

Peso especifico 1,4± 0,05 kg/l
Viscosidade 133 +/- 15 PO
Sólidos em volume 40± 1
Sólidos em peso 68± 1

Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):489,76 g/lVOC
3-6 m²/LRendimento aprox. por demão

(20ºC HR: 60%): 2-4 horasSecagem tacto
(20ºC HR: 60%): mín 24 horasRepintado
BrancoCores

 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Argamassa de cimento:
- Esperar até cura total ( 30 dias mínimo ).
- Esperar até que estejam bem secos ( Max. 20% de humidade ) 
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos, e ou resíduos 
- Eliminar possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas - Aplicar sobre suportes bem desengordurados e sem 
pó.
- Emassar com massa adequada os possíveis defeitos do suporte (ver em família PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas 
correspondentes a pastas em pó e massas preparadas para realizar uma adequada escolha).
- Mesmo tendo uma boa aderência, em casos excepcionais  é aconselhável a utilização do Fijalite como primário.
Madeiras novas:
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos, e ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%
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- Aplicar sobre madeiras sãs, sem pó e secas. 
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola provenientes da montagem ou falha das máquinas.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser previamente lixada, eliminando o pó utilizando escova ou 
qualquer outro meio mecânico. 
- Como tratamento preventivo fungicida  aconselha-se a aplicação de Montoxyl Fundo ( cod. 1301 ) 
Ferro ou aço:
- Eliminar restos de oxidação, desengordurar, limpar e utilizar como primário o primário antioxidante branco ( cod. 1800 ) ou 
Minio de chumbo Marino ( cod. 1810)

Restauração e manutenção
 - Eliminar as tintas velhas mal aderidas.
 - Aplicar directamente sobre suportes manchados com fumos, nicotina, gorduras ou óleos.
 - Em casos extremos aconselha-se uma lavagem prévia com água quente e detergentes. 
 - Depois destes cuidados começar a pintura.

 MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Aplicar segundo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.
- Tixoway antihumidade aplica-se com excelentes resultados com uma só demão, muito embora em casos excepcionais é 
aconselhado duplicar o nº de demãos.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.
- Não é necessário terminar com tintas plásticas. No caso de realizar esta operação, nunca antes de 7 dias.

Diluente para diluição e limpeza
Diluente 1412, 1401, 1402, 1405, Simil Aguarrás

Metodo de aplicaçao
Trincha al uso
Rolo al uso
Pistola air less 10-25%
Pistola air mix 10-25%
Pistola aerográfica 10-25%
Turbo de baixa pressão 10-25%

Diluição orientativa

 SISTEMA
Processos por tipo de suporte

Primario Intermédia Acabamento

Decoração do metal

MAX Imprimación Antioxidante blanca Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas
STD Minio de Plomo Tixoway Antimanchas

Pintura interior velha em bom estado

MAX Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas
STD Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas

Pintura interior velha em mau estado

MAX Primer Montolite ó Fijamont Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas
STD Primer Montolite ó Fijamont Tixoway Antimanchas

Obra nova

MAX Primer Montolite ó Fijamont Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas
STD Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas
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Pinturas com manchas

MAX Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas
STD Tixoway Antimanchas Tixoway Antimanchas

 SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. 
Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a 
temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

 NOTA

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em 
circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a 
cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso 
concreto.

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente 
fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

 EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 15 L
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