BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO
UNIVERSO SPRAY PREMIUM ALTA TEMPERATURA
Descrição: Universo Spray Premium Alta Temperatura é uma tinta em spray especialmente
desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a altas
temperaturas, apresentando resistência de até 600°C. Indicada para escapamentos, chaminés,
lareiras, caldeiras, tubulações e parte externa de churrasqueiras e fogões.
Composição: Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos, solventes, aditivos e gás
propelente butano e propano.
Secagem:
Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 1 hora
Final: 24 h
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Mantenha a superfície bem limpa e seca. Se necessário, lixe, elimine o pó e demais
contaminantes como ceras, óleos e gorduras existentes. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES
DE CADA APLICAÇÃO. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula em
qualquer superfície para verificar o formato do jato. Recomendações: Após a aplicação da tinta
Alta Temperatura, deve-se submeter o substrato a 250°C por 1 hora. Com este procedimento a
superfície pintada terá uma resistência ao calor em até 600°C. Não aplicar o Universo Verniz
Spray sobre a tinta Alta temperatura. Também não se recomenda a aplicação de nenhum fundo.
Não aplicar o produto em superfícies que terão contato com alimentos como a parte interna de
forno micro-ondas, fogões e fornos elétricos.
CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
Qualquer que seja a superfície a ser pintada estas deverão estar, limpa e completamente livre de
umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. Evitar expor a superfície
pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará
em processo de cura. Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente
com a pintura. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças ao sol, antes da pintura. Não
realize a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Faça um teste, numa pequena
área, para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto. Ao termino da pintura, vire a
embalagem de cabeça para baixo e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás;
isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em
algum tipo de solvente.
RECOMENDAÇÕES
Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a
preparação,aplicação,secagem e após aplicação. Ultilizar mascara protetora , luvas e óculos de
segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

Maiores informações
Entre em contato com nosso departamento técnico
0800 7711655
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