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Esmalte Poliuretano Frotas 

 
O Esmalte Poliuretano Frotas é um esmalte (Altos-Sólidos) formulado com resinas 100% acrílicas reticuladas 

com isocianatos alifáticos. Proporciona um acabamento brilhante e possui excelente durabilidade. Foi 

especialmente desenvolvido para a pintura completa ou parcial de camiões, autocarros e veículos comerciais. 

 

Este produto cumpre os limites da Directiva 2004/42/CE. 

 

Consumo: 6 – 8 m2/l 

 

Cor 

 

Branco e outras 

 

Relação de Mistura 

 

2 : 1 em volume com os endurecedores Endurecedor 2K MS  

 

 
 Rápido T220   

Endurecedores Endurecedor 2K MS Normal T230 

   Lento T240 

 

 

 
Rápido T410   15 a 20 % 

Diluição Diluente 2K Normal T420  15 a 20 % 

 
 

Lento T430 15 a 20 % 

 

Viscosidade de Aplicação 

 

30 – 35 s Copo Ford 4  

 

Aplicação 

 

Pressão Pulverização 

 

Bico da Pistola 

 

Número de demãos 

 

Pistola de Pintura 
 

3 – 4 bar 

 

1.3 – 1.5 mm 

 

1 – 2 

 

Tempo de Vida (Pot Life) 
 

Aproximadamente 3 – 4 horas 

 

Espessura do Filme Seco 
 

40 – 50 µm   

 

Tempo de Espera (Flash Off) 
 

10 – 15 minutos 

Lixagem Não Aplicável 

 

Secagem a 20 °C 

Secagem a 60 °C 

 

6 – 8 horas 

30 – 40 minutos 

 

VOC 

O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto 

(categoria de produto: IIB/e) na sua forma pronta a aplicar é no max. 

de 840 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto 

a aplicar é no máximo de 839 g/litro. 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da 

luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de 

validade de 3 anos após a sua data de fabrico. 

Observações Condições de Trabalho: 
Temperatura: acima dos 10ºC  

Humidade: inferior a 75% 
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. 

 


