Ficha Técnica

Tinta para madeira exterior “Vermelho Sueco” AURO Nr. 148
Tipo de material
Sem solventes, óleo com pigmentos coloridos para exterior, vermelho oxido, acabamento matte.
Finalidade
Como tratamento único para fachadas de madeira serradas lixadas ou serradas não tratadas.
Propriedades Técnicas
- Fácil de usar.
- Odor típico do produto.

- Superfície que respira.
- Fácil de renovar.

Composição
Água, composto mineral, pigmentos minerais, óleo de linhaça, farinha de trigo, vitriol de ferro.
Os produtos naturais não são inodoros nem livres de emissões. Ver declaração completa e atual em www.auro.de.
Cor
Vermelho oxidado
Método de aplicação Pintar com pincel fino, pincel, pincel horizontal, trincha.
Tempo de secagem em condições ideais (23 °C/ 50% humidade relativa do ar)
- Resistente ao pó: após aprox. 2 horas;
- Secagem entre demãos: após aprox. 24 horas;
- Elevada humidade, baixas temperaturas e excesso de produto atrasam consideravelmente a secagem .
Densidade aprox. 1,15 g/ml.

Classe de Perigo Não se aplica.

Viscosidade Aprox. 30 dpas a 20 °C.

Diluente água.
Rendimento aprox. 4 m2/l por demão, dependendo da superfície, método de aplicação, qualidade da superfície.
Determinar rendimento exato numa amostra.
Limpeza de ferramentas Imediatamente após o uso, lavar com água e, se necessário, adicionar sabão natural AURO Nr.
411*.
Estabilidade em armazenamento Min. 24 meses por abrir no recipiente de origem. Guardar em local seco, fresco acima
do ponto de congelação. Manter fora do alcance de crianças.
Material de embalagem folha de flandres.
Eliminação Reciclar apenas embalagens vazias com restos secos. Resíduos líquidos: Código de lixo de acordo com EWC:
080120, designação: Tintas aquosas em suspensão.
Atenção
Risco de ignição de óleos secos. Por isso, manter panos e ferramentas, etc. num recipiente não inflamável
hermeticamente fechado ou deixar secar, espalhando e separando os panos e semelhantes. Código do produto: MDF 03, Tinta de resinas naturais, sem solventes. Ver ficha de segurança e ficha técnica*.
OBSERVAÇÕES

- O produto não contém substâncias ativas (biocidas).
- Evitar o contato direto com o sol e com humidade durantes a aplicaç ão.
- Temperatura mínima durante a aplicação. 10 °C, máx. 30 °C, máx. 85 % humidade relativa do ar.
- Humidade da madeira máx. 12% para madeiras duras, 15 % para madeiras suaves.
- Mexer bem antes de usar.
- Misturar produtos de lotes diferentes para anular qualquer diferença.
- A demão inicial deste produto não adere em nós de madeira e cabeças de pregos; aplicar outra demão aqui.
- M a d e i r a r i c a e m s u b s t â n c i a s (por exemplo, carvalho, abeto) pode causar descoloração e problemas de
aderência.
- O produto não é resistente à abrasão, vai diminuindo gradualmente a sua cor.

- Para uma proteção ótima e duradoura, a superfície deve ser verificada e tratada com regularidade; reparar de
imediato danos.

AURO Nr. 148

Recomendações Técnicas para aplicação

Tinta para madeira exterior “Vermelho Sueco” AURO Nr. 148
1. SUPERFÍCIES
1.1 Superfícies adequadas
Fachadas serradas lixadas ou serradas não tratadas e camadas antigas de tinta “vermelho sueco” danificadas pela
intempérie.
1.2 Requisitos gerais de aplicação
A superfície deve estar fime, seca, quimicamente neutra, absorvente, sem verniz, limpa e trabalhável sem substâncias
de sangramento e anti-aderentes.

2. SISTEMA DE REVESTIMENTO (PARA DEMÃO INICIAL)
2.1 Tipo de superfície Madeira serrada lixada ou serrada não tratada.
2.1.1 Preparação da superfície
Limpar a superfície; lixar suavemente madeira aplainada.
2.1.2 Tratamento básico
- Diluir o produto com 20% de água.
- Aplicar o produto uniformemente.
- Tempo de secagem no mínimo após aprox. 24 horas.
2.1.3 Tratamento final
Aplicar a 2ª demão da tinta uniformemente e não diluída.
3. SISTEMA DE REVESTIMENTO (DEMÃO DE RENOVAÇÃO)
3.1 Tipo de superfície Superfícies muito desgastadas ou danificadas (manutenção)
3.1.1 Preparação da superfície
Limpar a superfície totalmente, escovar. Redecorar partes da superfície é possível mas diferenças de cor podem ocorrer
dependendo do nível de desgaste. Remover totalmente camadas não trabalháveis ou não aderente. Seguir indicações
do ponto 2.
3.2 Tipo de superfície Superfícies intactas (manutenção).
3.2.1 Preparação da superfície
Limpar totalmente e escovar a superfície.
3.2.2 Tratamento básico e intermédio
Tratamento básico não é necessário para superfícies antigas intactas, caso contrário seguir instruções do ponto 2.1.2.
3.2.3 Tratamento final
Seguir instruções do ponto 2.1.3.
A ficha técnica dá recomendações e exemplos possíveis de uso. Não se podem tirar obrigações ou quaisquer outras responsabilidades. Proceder consoante estas
recomendações não estabelece nenhuma relação legal. A informação fornecida é baseada no nosso conhecimento presente e não exclui a responsabilidade do utilizador. As
respetivas práticas do estado de arte devem ser respeitadas no momento da pintura e preparação necessária. As condições no local e adequação do produto devem ser
verificadas de forma adequada e profissionalmente. Com a publicação de uma nova versão, esta ficha técnica deixa de ser válida. Data: 01.10.2008 ficha técnica |14.08.2013
declaração completa
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