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Fecha de  Alta

Óleo de silicone em dissolução, especifico para evitar as formação de crateras e outros defeitos de 
superficie em tintas ou vernizes a diluente, transparentes ou pigmentados fabricados por MONTÓ

ADITIVOS

PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICOFAMILIA
LINHA

 DESCRIÇÃO E TIPO

 USOS

Exterior / Interior
Destinado a eliminar defeitos de superficie devido a uma má nivelação da tinta como crateras, olhos de peixe, causados por 
um suporte contaminado.
Destinado a recuperar superficies pintadas que tenham sido contaminadas com oleo de silicone ou silicones.
Destinado a eliminar más nivelações causadas pela evaporação dos diluentes
Destinado a eliminar o " overspray" provocado pela aplicação à pistola
Em tintas base diluente

 PROPRIEDADES

Diminui a tensão superficial
Diminui a tensão interfacial entre componentes
Favorece o equilibrio da tensão entre produtos com polaridades diferentes
Disfarça os defeitos de superficie tipo crateras , rugas e casca de laranja
Disfarça os defeitos causados por uma invulgar secagem rápida devido à evaporação excessivamente rápida do 
diluente
Disfarça os defeitos causados por aplicação a temperaturas elevadas que provocam uma evaporação excessivamente 
rápida dos diluentes

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color CONVERPLUS ANTISILICONAS
1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivarProporção de mistura
Pintura baseAcabamento

Peso especifico 0,84± 0,05 kg/l
Sólidos em volume 4± 1
Sólidos em peso 5± 1

Em função do uso do produtoRendimento aprox. por demão

(20ºC HR: 60%): igual ao produto aditivadoSecagem tacto
(20ºC HR: 60%): igual ao produto aditivadoRepintado
IncolorCores

 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Seguir as normas que são indicadas na tinta a aditivar, tendo em conta que só se deve aditivar a ultima demão

Restauração e manutenção
Seguir as normas que são indicadas na tinta a aditivar, tendo em conta que só se deve aditivar a ultima demão

 MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
-Verificar se o produto se mistura nos produtos indicados em "Usos recomendados"
-Homogeneizar perfeitamente a tinta ou o verniz a aditivar
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-Juntar unicamente as quantidades recomendadas em " Sistemas de aplicação" sobre o produto a aditivar
-Homogeneizar perfeitamente a mistura: verniz/tinta + Converplus antisiliconas
-Diluir para a viscosidade de aplicação com o diluente recomendado do produtom a aditivar
-Aditivar unicamente a demão de acabamento

Diluente para diluição e limpeza
1405

Metodo de aplicaçao Diluição orientativa

 SISTEMA
Processos por tipo de suporte

Primario Intermédia Acabamento

Suportes habituais

MAX
STD Idem que los productos a los que se 

adiciona
Idem que los productos a los que se 
adiciona

Producto de acabado

 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 : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente 
fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

 EMBALAGENS

0.75 L

2PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines -

e-mail: comercial@montopinturas.com         http://www.montopinturas.com


