
  
    

  

        Anti-Vegetativo Timiboat  

     

  

Descrição do Produto  

Anti-Vegetativo Timiboat é um produto antivegetativo contra organismos incrustantes, tais 

como limo, plantas e animais aquáticos. É um antivegetativo de polimento, indicado para 

aplicação profissional em barcos de água doce e de água salgada. Fornece proteção até um ano. 

Pode ser aplicado até 6 meses antes do lançamento à água.  

Cor  Branco   

Brilho  Mate  

Densidade  1,856 g/cm3  

Teor de Sólidos (% peso)  76 %  

Relação de Mistura    

Diluente  Aplicação  
Trincha ou rolo  Dil. Anti-Vegetativo Nº3 

Pistola  Dil. Anti-Vegetativo Nº3  

   Aplicação  
Trincha ou rolo  9 a 11 m2/Lt  

Pistola  3 a 5 m2/Lt  

COV  500 g/Lt   

Tipo de Embalagem   1 Lt e 5 Lt   
  

Secagem / Repintura  
          

 5ºC  15ºC  23ºC  35ºC  

Secagem ao Toque  1 hora  45 mins.  30 mins.  20 mins.  
  

Repintura  Mínimo: 8 horas / Máximo: Não determinado  
  

Imersão  Ao fim de 24 horas  
  

Aplicação e Uso  
  

Preparação:  

 Superfícies Anteriormente Pintadas:   

Em bom estado:   

Lavar com um detergente adequado, limpar com água doce e deixar secar.  

Se o revestimento anti-vegetativo existente for incompatível ou não se sabe 

qual é a sua natureza química, selar com Primário 1C Timicon Cinzento.  
  
Em mau estado:  

Remover todas as tintas anti-vegetativas em mau estado com o auxílio de 

decapante nesta operação. Se tiver necessidade de proceder a uma 

lixagem, nunca lixar tintas anti-vegetativas a seco nem queimá-las para 

as retirar. As tintas anti-vegetativas só devem ser lixadas a húmido com 

água.     
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Aplicação e Uso  
  

Preparação:  
  

  

Cascos Novos:  

Toda a preparação das superfícies novas (cascos) está detalhada nas 

respetivas fichas técnicas dos primários adequados a cada situação.  
  

Aplicação: 

Casco em Madeira 

3 a 4 Demãos 
Casco em Ferro/ Aço 

Casco em Fibra de Vidro 

Casco em Chumbo 

 

Métodos de Aplicação:  Trincha, Rolo ou Pistola Convencional  
  

Limpeza do Material:  A limpeza do material deve ser feita com Dil. Anti-Vegetativo                   

Nº3 ou Diluente Celuloso imediatamente a seguir à aplicação.   
  

Observações  
  

A temperatura do produto deve estar entre os 15°C e os 35°C. A temperatura de aplicação 

deverá ser superior a 5°C e inferior a 35°C. A temperatura do substrato deve ser superior a 5°C 

e inferior a 30°C.  
  

Evite pintar sob a luz directa do Sol.  
  

A não aplicação do número de demãos aconselhado vai por em causa a durabilidade e a 

resistência do sistema de pintura (Anti-Vegetativo Timiboat).  
  

O tempo de imersão máximo nunca deve ser superior a 6 meses.  
  

Não aplicar o Anti-Vegetativo Timiboat em barcos com cascos de Alumínio, pois ocorrem 

reações de corrosão no alumínio provocando a deterioração prematura do casco.   
  

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter 

orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do 

nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.  

  


