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CARACTERÍSTICAS 
É uma tinta antivegetativa de matriz dura bicomponente, e que utiliza o carbono como componente activo para um 
melhor desempenho. Rápida secagem, pelo que podem ser aplicadas duas camadas num só. A aplicação deve ser 
realizada com equipamento de pulverização. Depois da aplicação, pode-se lixar com uma lixa de grão nº 600 para 
alcançar uma suavidade extra. Todas as cores são adequadas para veleiros de GRP, madeira, aço e ligas metálicas 
leves (em primários específicos adequados).  

 
 

 
FICHA TÉCNICA    

Mecanismo de Cura:  Evaporação do diluente 

Densidade:  1.79 ± 0,02 Kg/L 

Volume Sólido:  53% 

Ponto de Inflamação:  +25 °C 

Aparência:  Mat 

Cor: Preto, Azulado, Cinzento 

Embalagens:     0,75 / 2,5 litros (só cinzento) 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

 

Esta tinta anti vegetativa pode ser aplicada em superfícies novas ou sobre as camadas anteriores de Speedy Carbonium.  

- Sobre velho Speedy Carbonium: Lavar com alta pressão, secar e reparar os pontos defeituosos.  

 

- Barcos novos em gel-coat (GRP): desengordurar com Detersil e lavar a superficie com água doce. Se ainda existirem vestígios de agentes 
de desmoldagem, deve lixar a superfice com uma lixa de grão 400 até que o gel-coat fique ligeiramente baço. Aplicar Adherglass ou Adherpox 

como primário. 

 

- Barcos novos em madeira: lixar a superficie com uma lixa de grão 80 -120.  Aplicar Ticoprene Yachting, Ticoprene AL ou Adherpox como 

primário. 

 

- Barcos novos em aço: Limpar com jato de alta pressão SA 2½ , ou em alternativa lixar com disco ST3. Aplicar Unikote Yachting PRO ou 
Adherpox como primário. 

 

- Barcos novos em ligas metálicas leves: APENAS COM RAFFAELLO BRANCO Lixar com disco de grão grosso. Aplicar Adherpox como 
primário. 

 

Recomenda-se que a tinta anti vegetativa velha seja completamente removida a cada 3-4 anos com Aquastrip. 

 

APLICAÇÃO 

Mexer os dois componentes separadamente durante alguns minutos até que fiquem completamente homogéneos. Adicionar o componente B ao 

componente A na proporção recomendada, misturar bem e deixar repousar a mistura durante cerca de 1 hora. Aplicar por pulverização (adicionar 
5-10% do diluente 6470). Esperar no mínimo 4 horas (a 20 °) para aplicação da segunda demão e reforçar com uma terceira demão nas zonas de 

maior desgaste. Caso seja necessário, 24 horas após a aplicação da última demão, lixar com uma lixa húmida de grão nº 600 até que a superfície 

fique completamente lisa. 

O barco pode ficar exposto ao ar até 30 dias sem comprometer o seu desempenho. 

 

Revisão 2 Data Revisão 23/02/2011 1 /  2



Speedy Carbonium 
Preto  Azulado  Cinzento 

TINTA ANTIVEGETATIVA BICOMPONENTE PARA BARCOS DE REGATA 

Código: N6432…. 

 

 

DADOS DE APLICAÇÃO   

Tempo de Secagem (20 °C):  8 horas 

Validade (20 °C): 48 horas 

Temperatura de Aplicação. min/ max:  +5/+35 °C 

Endurecedor: 6432.999 

Relação de mistura em volume:  2:1 

Relação de mistura em peso: 67:33 

Diluente: 6470 

Espessura da camada molhada por demão: 100 µ 

Espessura da camada seca por demão: 50 µ 

Cobertura teórica por demão: 10,6 m²/L 

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

Tempo máximo de cobertura (20 ° C): / 

Número de demãos: 2 

 

 

NOTAS 
Dados de aplicação por pulverização Convencional Sem ar 

Diâmetro do bico 1.4 / 1.6 mm. 0.018 / 0.021inch. 

Pressão do ar 3.0 / 3.5 bar 100 / 120 bar / tip 

Taxa de compressão   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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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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