
PINTURA FERRO FORJA
CLIMAS EXTREMOS
 Alta resistência aos raios UV, a água e aos sais marinhos.
 Aplicação direta sobre metal enferrujado ou pintado.

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
 Proporciona ao suporte um belo aspecto parecido ao ferro forjado.
 Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede

qualquer desenvolvimento de ferrugem.
 Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
 Proteção anti corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal

inclusive em metais enferrujados ou pintados.
 Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.
 Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma

proteção ótima.
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FORMATOS                                CORES

0,5L 2,5L

USO
 Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido,

aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da
beira- mar, da montanha ou expostos diretamente ao sul…

 Suportes exteriores de tipo: portões, grades, barreiras, corrimões,
ferragens…

RENDIMENTO 

LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

SECAGEM 
COMPLETA

SECAGEM
AO TOQUE



PREPARAÇÃO
• O suporte deve estar limpo, seco e desengordurado.
• Ferro novo: desengordurar.
• Ferro com ferrugem: escovar as partes não aderentes com escova metálica.
• Ferro pintado, pintura em mal estado: retirar a pintura danificada com o Super Decapante Especial Metal V33 e
depois desengordurar.
• Ferro pintado, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente para despolir a película.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO EUH208 Contém METILETILCETOXIMA. Pode provocar uma reação alérgica. H226 Líquido e vapor
inflamáveis. H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066 Pode provocar pele seca ou
gretada, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e
outras fontes de ignição. Não fumar. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o
conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)
Valor límite de la UE para o produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 500 g/l.

Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos
produtos não utilizados a um ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública).
Fechar a lata depois do seu uso.
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GARANTIA
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Mexer bem antes de usar.
• Aplicar com pincel, rolo de pelos meio compridos em duas demãos não diluídas, à temperatura ambiente entre
10°e 25°C com tempo seco.
• Deixar secar 12 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

A PROTEÇÃO DE 8 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies
estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma
acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).


