Restom® Alufilm 4040 (Ex VCA 4040)
Pintura de Verniz, para cárteres e blocos de motor em ligas leves
Conteúdo da embalagem:
1 Lata de 250ml
Campos de aplicação:
Para pintura de verniz em cárteres e blocos de motor em ligas leves, resistente à temperatura,
confere acabamento com brilho.
Aplicação:
1 - Aplica-se sobre base de alumínio previamente desengordurada. Aplica-se directamente sobre
a peça.
2 - A superfície antes da aplicação deve estar homogénea para um melhor e regular acabamento.
3 - Aplica-se geralmente numa demão, mas em certos motores Japoneses onde se requer uma
camada mais espessas aplica-se em duas demãs intervaladas de 1 hora.
Pode ser aplicada com trincha, pincel ou à pistola (diluída com 20% de diluente Diluant 5020 ou
diluente celuloso).
4 - Mexer bem o conteúdo de cada lata para misturar o produto.
5 - Secagem: 3 dias a 20ºC antes de poder manipular a peça. Após estes 3 dias de endurecimento
aquecer a peça 2-3 minutos num forno previamente aquecido a 180 ºC, posição 6/10 do
termóstato do forno ou com auxílio de um secador de ar distanciado a 10cm da peça.
6 - Não exagerar este primeiro aquecimento para não amarelecer o verniz.
Deixar arrefecer a peça antes de a manipular.
Depois desta secagem a peça já pode ser aquecida e manipulada.
7 - O VCA 4040 adquire uma dureza grande logo após secagem, mas é de facto após o ligeiro
aquecimento de 2, 3 minutos a 180ºC que adquire a dureza e resistência máxima.
8 - A limpeza de restos de tinta pode ser feita com acetona ou diluente celuloso.
Precauções:
Inflamável.
Nocivo por inalação e contacto com a pele.
Aplicar em ambiente ventilado.
Utilizar máscara apropriada e luvas.
Conservar longe de fontes de calor.
Não fumar, comer ou beber durante a aplicação da tinta.
Manter os produtos afastados de crianças.
Não despejar o conteúdo no meio ambiente.
Contem Xn, xylene e tolueno nocivos.
Em caso de doença, mostrar a etiqueta da lata ao médico.

