Restom Black Pot 8830
.
Pintura para panelas de escape em aço 250ml
RESTOM® Black Pot 8830 , Formula exclusiva para Pintura de escapes a seguir ao coletor em
fundição ou aço e para panelas de escape
Misturar muito bem antes de utilização.
Aplicar com pincel sem diluição , ou com pistola diluído com 15% * Restom Diluant 5020.
Antes, desengordurar muito bem a superfície (Restom Motor Net ex Du2010), e eliminar todos
os traços de corrosão (Restom Pac2030) ou com decapagem esfera vidro.
Aplicar directamente sobre o aço para não descolar (não aplicar sobre outra tinta ou base).
Secagem ao ar após 24 horas. Mas atenção é durante o aquecimento do motor e do escape que a
tinta coze. Recomenda-se esperar alguns dias ( uma semana) antes de aquecer o motor.
Recomenda-se aquecer o motor ligeiramente ao ralenti durante 10 segundos e desligar para
arrefecer duas a três vezes sem se atingir temperaturas muito elevadas, para a tinta cozer
perfeitamente sem queimar. Sem que se liberte fumo da panela.
(É aceitável que se libertem alguns vapores durante a cozedura. Mas muito fumo significa que se está a queimar a tinta e
não deixar isso acontecer ).

A camada de pintura de protecção endurece Progressivamente.
Aquecer o motor para a temperatura aumentar um pouco novamente 3 a 4 vezes e desligar para
deixar arrefecer antes de começar a circular.
Depois de ter feito isso 2 a 3 vezes ligar o motor e circular com o veiculo para finalizar a cozedura.
Resistente até 400ºC e forte resistência á corrosão.
Para coletores em Fundição utilizar o Restom Collecteur 4070 Ex PCE 4070.
Agitar antes de Usar, aplicar em múltiplas camadas finas até obterr um aspecto uniforme.
Aplicar unicamente em peças Limpas e desengorduradas
* Recomendamos o uso do Diluente Restom 5020 que garante a compatiilidade entre os produtos.
* Na sua falta usar um diluente celuloso ou acrilico
Não aplicar á luz do Sol.
NÃO INGERIR-USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTECÇÂO DURANTE A MANIPULAÇÂO DOS

PRODUTOS.NAO DEIXAR AO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Em caso de ingestão ou contacto indevido lavar as partes com água e contactar um centro
de emergência de prevenção para conatminação

