Restom® PMV 3030
Pintura de Blocos de Motores arrefecidos por líquido
Conteúdo da embalagem:
– 1 Lata de 0.65Kg de tinta. Disponível nas pores Preto, Azul, Verde, Encarnado e Cinzento.
Uma embalagem de 0.65 kg permite pintar um bloco de cilindros de automóvel com 2 dem‹os.
Campos de aplicação:
Pintura de blocos de motores arrefecidos por circulação de água, panelas de escape, radiadores e
tambores (ou polias) de trav›es, resistente à temperatura, confere um acabamento com brilho.
Aplicação:
1- Aplica-se sobre base de metal previamente desengordurada com Desengordurante
Restom DU 2010 (ou com outro equivalente). Aplica-se directamente sobre a peça
preparada ou sobre primário Fosfatizante.
2- Aplica-se geralmente em duas dem‹os intervaladas de 2 horas. Pode ser aplicada com
trincha ou pincel ou ainda à pistola (diluída com 10% de diluente Diluant 5020 ou diluente
celuloso).
3- Mexer bem o conteúdo de cada lata, para misturar o produto.
4- Secagem: 24Horas a 20ºC antes de poder manipular a peça. Três semanas para atingir a
resistência máxima.
5- Resiste a temperaturas permanentes de 150º e 200ºC em picos.
6- Nos escapes aplicar somente na panela ou silenciosos. PCE 4070 é o produto a aplicar nos
colectores ou tubos de escape que recebem directamente os gases de escape dos cilindros.
7- N‹ão requer cozedura no forno.
8- A limpeza de restos de tinta pode ser feita com acetona ou diluente celuloso.
9- Pode ser guardado vários anos desde que a lata esteja bem fechada. Se possível ponha fita
adesiva a vedar a tampa, após abertura e antes de armazenar por períodos longos.
Precauções:
Muito 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 ou comer e beber durante a aplicação da tinta.

Manter os produtos afastados de crianças.
Não despejar o conteoedo no meio ambiente.
Em caso de doença, mostrar a etiqueta da lata ao médico.

