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DESCRIÇÃO: Produto inovador com alta durabilidade e de fácil aplicação. Ideal para proteção de superfícies 
metálicas, pois possui ação anticorrosiva e antioxidante, com fundo antiferrugem para metais. Sua 
praticidade permite alcançar até mesmo locais em que os pincéis não chegam. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

 
INSTRUÇÕES DE USO: 

Preparo da superfície: Primeiramente, remova toda pintura velha com Removedor de Tintas ou lixa. A 
superfície a ser pintada deverá estar seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura 
velha, pó, resina, entre outros. Proteja a parte que não será pintada.  

Aplicação: Agite bem a lata antes de usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula 
algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 
30 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada. Para uma melhor 
cobertura, aplique no máximo 2 demãos com intervalos regulares entre as mesmas. 

Secagem: 20 minutos ao toque, 12 horas entre demãos e 24 horas final. 

Recomendações e cuidados: Evite escorrimento aplicando a primeira demão bem fina, como uma “névoa”, 
preparando a superfície para as próximas demãos. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com 
tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da 
pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, 
virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire 
o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma 
agulha bem fina. Indicado para portões, grades, calhas, pés de mesas, cadeiras e demais superfícies 
metálicas. 

 
EMBALAGEM: Tubo de Folha de Flanders, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre 
esmalte. 
 
ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).  

COR LARANJA 

ESTADO FÍSICO LÍQUIDO /PREMIDO 

ODOR CARACTERÍSTICO 

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C. 

pH NÃO APLICÁVEL 

PONTO DE FULGOR - 70°C (VASO FECHADO) 

SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA 

DENSIDADE 0,95 A 1,05 g/cm3 

VISCOSIDADE 20 a 40 CF3 

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO 
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PRECAUÇÕES: PERIGO. Aerossol extremamente inflamável! Recipiente pressurizado: pode romper se 

aquecido. Mantenha longe do fogo, calor, faísca, chama aberta e de superfícies aquecidas.  Não fume. Não 

jogue no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50°C. Não perfurar a embalagem vazia. 

Não reutilizar a embalagem vazia. Nocivo para os organismos aquáticos. Não ingerir. Evite a inalação ou 

aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Pode ser nocivo em contato com a pele. Em caso de 

contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de irritação cutânea 

consulte um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Disque 

Intoxicação (0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto. 

 
SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 
informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e 
siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na 
FISPQ e na embalagem.  
 
SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na 
utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 
Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o 
Disque-Intoxicação 0800 722 6001. 


