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ACABAMENTO POLIURETANO BICOMPONENTE 

Código: N6766.... 

 

- EXCELENTE NIVELAMENTO 
- EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA 

- BRILHO DURADOURO 
- BOA COBERTURA 
- PODE SER MISTURADO COM OUTRAS TINTAS 
- ANTISKID COMO ADITIVO 

 

CARACTERÍSTICAS  

É um esmalte de alta qualidade com excelente resistência ao ambiente marinho, industrial, envelhecimento e 
raios ultravioletas. Não amarela, de excelente resistência química e mecânica, é muito flexível e mantém o seu 
brilho. Excelente nivelamento que proporciona um melhor acabamento para topsides, decks, etc. O Gel Gloss 
Pro pode ser aplicado diretamente em superfícies revestidas com gel coat ou sobre primários epossídicos ou 
poliuretanos (Plastolite Pro, Polyrex Prol).  

Está disponível uma vasta gama de cores que podem ser misturadas para aplicação por pulverização. Para a 
mistura de cores para aplicação a pincel, deverá contactar a assistência técnica. 

Não é adequado para uma imersão contínua em água.  
 
 

FICHA TÉCNICA    

Mecanismo de Cura:  Evaporação do diluente e reação química 

Densidade:  1.29 ± 0,02 Kg/L 

Volume Sólido:  54% 

Ponto de Inflamação:  +38 °C 

Aparência:  Brilhante 

Cor: Branco, Azul claro, Beige, Cinzento, Vermelho 

Embalagens:     0,75 / 2,5 litros só em branco 

 

PREPRAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
 

Gel coats: Desengordurar com Detersil e lavar a superfície abundantemente com água doce. Pode ser aplicado em 

superfícies revestidas com primários epoxy ou poliuretanos, que devem estar secas, isentas de óleo, gordura e outros 

contaminantes. A fim de obter uma superfície perfeitamente lisa, antes da aplicação do revestimento é recomendado lixar com 

uma lixa de grão 400 / 600 o primário ou o gel coat.   

 

APLICAÇÃO  
 

Misture a base e o endurecedor numa proporção de 3:1 em volume (80:20 em peso). Aguarde 10 minutos antes de começar a 
aplicação.  
 

Aplicação a pincel: Geralmente não é necessário adicionar diluente para uma aplicação com pincel, no entanto, se for 

necessário, deve adicionar até um máximo de 10% do volume do diluente 6700 ou 6780. Aplique uma espessura homogénea 

com uma sequência de pinceladas cruzadas. A excelente dilatação permite obter superficies espectaculares e brilhantes. 
 

Aplicação por pulverização: adicionar 25-35% em volume do diluente 6700 para temperaturas entre os 18 e 30 ° C e o 

diluente 6780 para temperaturas entre os 12 e 18 ° C (pode também ser utilizada uma mistura dos dois diluentes). A primeira 
demão deve servir para molhar a superfície e deve ser aplicada de forma homogénea, mas não deve, necessariamente 

fornecer uma cobertura completa. Aplicar a segunda de mão com pinceladas cruzadas sobre a primeira demão garantindo 

uma cobertura total. A terceira e última camada deve ser a mais diluída a fim de proporcionar o nivelamento correcto através 

do amolecimento parcial das camadas anteriores. Mais de 48 horas entre demãos, exige-se que a superfície seja lixada. Se 

for pretendida uma mudança de uma anterior cor escura para uma cor mais clara, deverá ser aplicado primeiro um primário 

como o Polyrex Pro. 

A fim de se obter um acabamento antiderrapante, adicionar Antiskid Powder no máximo de 5% em volume ou de 1,5% em 

peso, na tinta pronta a usar. Como os grânulos tendem a flutuar deve agitar a tinta misturada com frequência.  
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NOTAS * Com Antiskid Powder usar um bico com um diámetro de 2,0 / 2,5

 
Dados da aplicação por pulverização Convencional  Sem ar 

Diâmetro do bico 1,2/1,4 mm.* 0,015/0,017 inch. 

Pressão do ar 2,5/3,0 atm. / 

Compressão do ar / 30:1 

 
 
 
 

REGRAS DE SEGURANÇA 

Durante a aplicação em espaços fechados e durante a secagem, deve ser garantida uma ventilação adequada. 
O produto contém solventes que podem formar uma mistura explosiva quando combinados com o ar e expostos 
a uma chama, faísca ou descarga electrostática. Utilizar sempre uma lixa húmida. Durante aplicação da tinta e 
ao lixar, é recomendado o uso de óculos, máscaras, luvas e roupas de protecção, a fim de evitar a inalação.  
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DADOS DE APLICAÇÃO   

Tempo de Secagem (20 °C):  7 horas 

Validade (20 °C): 3-4 horas 

Temperatura de Aplicação. min/ max:  +10/35 °C 

Endurecedor: 6766.999 

Relação de mistura em volume:  3:1 

Relação de mistura em peso: 80:20 

Diluente: 6700/6780 

Espessura da camada molhada por demão: 70/80  µ 

Espessura da camada seca por demão: 35/40  µ 

Cobertura teórica por demão:    15,4-13,5  m²/L 

Tempo mínimo de cobertura (20 ° C):    3-4 horas 

Tempo máximo de cobertura (20 ° C): 48 horas 

Número de demãos: 2-3 

IMPORTANTE As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes de laboratório precisos e na experiência, que garantem a 

qualidade do produto, se usado de acordo com as nossas recomendações. Os dados contidos neste documento estão sujeitos a 

modificações  como resultado do desenvolvimento contínuo do produto. A Veneziani não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente 

do uso que não respeite as recomendações desta ficha técnica, exceto nos casos especificamente autorizados pelos serviços técnicos da 

Veneziani. Esta edição substitui as anteriores. 
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