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BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO
UNIVERSO FUNDO PARA GALVANIZADO
BASE SOLVENTE
Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.1.1.1
Descrição: Universo Fundo para Galvanizado Base Solvente é um fundo branco especial indicado para
promover aderência sobre superfícies externas e internas em metais galvanizados, alumínio e zinco.
Possui acabamento fosco.

Propriedades físico-químicas
Viscosidade: 80– 110 KU
Peso Específico: 1,20 – 1,40
Ponto de Fulgor: 37° C

Cor: Branca

Informações Técnicas
Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos inorgânicos, cargas minerais,
aditivos especiais, solventes alifáticos e pequena fração de aromáticos.
Prazo de Validade: 36 meses
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Embalagem: 900ml e 3,6L

Informações de Aplicação

Diluição: Rolo de espuma ou Pincel 10% Uniraz .
Pistola 30% Uniraz.

Rendimento: até 50m² galão/demão
Secagem toque: 2h
Entre demãos: 8h
Final: 24h

Demãos: 1 demão
Limpeza: Limpe as ferramentas Aguarrás.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
Qualquer que seja a superfície a ser pintada deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura,
ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc.
Superfícies oxidadas: Remover totalmente a oxidação por meios químicos ou mecânicos.
Superfícies com manchas gordurosas: Deve-se lavar com solução de água e detergente neutro. Enxaguar bem,
aguardar a secagem e aplicar o produto.
Superfícies com pinturas soltas ou com desplacamento: Deve-se raspar, lixar, escovar até completa remoção.

RECOMENDAÇÕES
O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da
estrutura,absorção e rugosidade da superfície, espessura da camada do produto depositado, técnicas de
aplicação e condições atmosféricas.
Evite a aplicação do produto em áreas externas em dias com ocorrência de ventos fortes que podem
transportar partículas suspensas no ar ou poeira para a pintura.
Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade
relativa do ar superior a 90%.
Não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.
O tempo de secagem poderá sofrer variações dependendo de fatores externos, tais como: condições
climáticas (temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 85%, que pode causar retardamento do
tempo de secagem e cura do produto).

A secagem do produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperatura
e umidade, próximo de 25°C e umidade relativa próximo de 6%.

SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110
Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

