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// Excelente rendimento

// Protege e contribui para a integridade do sistema de isolamento

// Fácil manuseio e aplicação

// Flexibilidade permanente

Tinta flexível para proteção dos sistemas de isolamento térmico

REVESTIMENTO

 Arma�nish



DADOS TÉCNICOS - ARMAFINISH

Descrição
Tipo de material
Aplicação
Rendimento
Instruções de uso

Manutenção

Validade e
Armazenamento

Tinta elastomérica de alto desempenho resistente às intempéries e à radicação UV.
Tinta de flexibilidade permanente à base de água e elastômeros. Nas cores branca e cinza.
Proteção de isolantes térmicos Armacell em ambientes externos ou sujeitos à incidência de radiação UV direta, ou indiretamente.
6 m²/l para aplicação em uma demão.
O isolamento térmico deve ser protegido da ação dos raios UV após 36 horas e antes de passados 4 dias da 
sua instalação. Aplicar com pincel ou trincha. O produto deverá ser aplicado sobre os isolantes térmicos da Armacell
em duas demãos, sendo necessário um tempo mínimo de 4 horas (ou até a secagem aparente da primeira demão) 
entre as demãos. A aplicação das demãos em direções perpendiculares é o recomendado para a eficiência máxima
esperada do produto. A superfície do isolamento térmico deverá estar limpa, livre de pó, óleo e sujidades.
O produto não deve ser diluído para a aplicação. A limpeza das mãos e dos equipamentos de pintura deverá ser
feita com água e sabão enquanto o produto ainda estiver fresco.
A primeira inspeção visual deve ser feita dois anos após a pintura e, a partir daí, a inspeção deve ser feita anualmente.
Caso seja constatada necessidade, deverão ser aplicadas uma ou duas novas demãos de tinta para a manutenção da
proteção nas partes afetadas. 
Na inspeção visual, deverão ser observados os seguintes aspectos que fazem a manutenção necessária:
· Ressecamento;
· Rachaduras;
· Desgaste, rasgos e perfurações de qualquer natureza.
· Procedimento para aplicação de demãos de manutenção.
· Limpeza das superfícies a serem reparadas com panos úmidos e sabão neutro
· Enxágue e secagem das superfícies com panos limpos e secos
· Aplicação da primeira demão após a secagem total das superfícies
· Aplicação da segunda demão, se necessário, após um intervalo mínimo de 4 horas
(ou a secagem aparente da primeira demão).
Válido por dois anos a partir da data de fabricação, desde que armazenado na embalagem original, não violada,
sem incidência direta de luz do sol e em temperaturas médias de no máximo 30 °C. Armazenar em local seco,
fresco e ventilado.
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consultar a Armacell para verificar se é adequado ao uso específico pretendido.
- Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos em condições normais de uso. É de responsabilidade de quem recebe o material
   - Não diluir.
Notas:

- Informações e características do produto poderão ser alteradas sem aviso prévio.
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Conheça a linha completa de revestimentos da Armacell

Arma-Chek D
Proteção mecânica
do isolamento

REVESTIMENTO FLEXÍVEL

Revestimento para tubulações
dutos e tanques

AluCLAD
REVESTIMENTO FLEXÍVEL


