SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA CONTRA QUEDAS
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: CONTRA QUEDAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
É uma tinta antiderrapante a base de água, que têm por função
proporcionar tráfego seguro de pessoas, prevenindo quedas em
pisos de edifícios residenciais, comerciais e industriais, para áreas de
tráfego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES
Composição:
Cor:
Indicação:
Tempo de cura:
Liberação de tráfego:
Tipo de produto:
Embalagens:
Aplicação:
Rendimento:
Validade:
Aparência:
Acabamento:
Diluição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, silício e aditivos.
Amarelo, amarelo demarcação, castor, vermelho segurança, marrom, concreto, cinza, cinza chumbo, verde, azul preto,
branco, e incolor
Superfícies porosas e lisas em áreas externas e internas, escadas, rampas, pisos cerâmicos., ardósia, cimento liso, madeira e
metal.
1 hora ao toque. Cura total 72 horas.
Liberação de tráfego leve: 24 horas, trafego pesado: 72 horas.
Não inflamável
Pote de 250g e 1 kg, balde de 4 kg e 20 kg
Rolo trincha, pincel e pulverização
0,50 a 0,70 Kg/m² dependendo da absorção do substrato (duas demãos)
Linear – 50g por metro linear com largura de 5 cm (duas demãos).
24 meses a partir da data de fabricação.
Líquido
Fosco
Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a
aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Agite antes de usar.
Delimite a área que será aplicada com o auxílio uma fita.
Aplique o ContraQuedas com um rolo, pincel ou trincha e aguarde a secagem ao toque (1 hora).
Aplique a segunda demão e deixe secar.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso
haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas
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