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Produto

|

Utilização |

SOLVENTE VINÍLICO ESPECIAL

Código | 4850C.SOLV

PARA DILUIÇÃO DE TINTAS E LIMPEZA PESADA

Indicações
O Solvente Vinílico Especial é indicado para diluição para a diluição de tintas e limpeza pesada de telas serigráficas,
máquinas, ferramentas, etc. Por apresentar rápida evaporação, o Solvente 4850C além de realizar uma excelente
limpeza também pode ser utilizado como desengraxante para vários substratos plásticos, metais e vidros.
O Solvente Vinílico Especial 4850C.SOLV é indicado para diluição e/ou limpeza dos seguintes tipos de tintas para
pintura por pistola.
4800
4110
4801
6000
R853
4374
UV

-

Vinílica Brilhante
Vinílica Fosca
Epóxi
PU
Sintética Brilhante
Sintética Fosca
Somente limpeza

Importante: Por se tratar de um solvente de rápida evaporação, não indicamos a diluição das tintas com o solvente
4850C para ser utilizado na serigrafia.
Solvente
Produto utilizado na diluição das tintas para atingir a viscosidade adequada de aplicação. É também utilizado na
limpeza de matrizes e acessórios. A viscosidade de fornecimento das tintas serigráficas geralmente é alta, por isso,
recomendamos a diluição para que o impressor alcance a viscosidade ideal para a execução do trabalho, o que
representa na prática, uma adição de 10 a 15% de solvente por volume de tinta. Ao diluir demasiadamente a tinta, o
material impresso pode apresentar um aspecto manchado e de fraca coloração, formam-se bolhas e a tinta perde
sua flexibilidade. As tintas utilizadas em máquinas impressoras automáticas são um pouco mais diluídas do que para
uso em impressão manual.
Informações Adicionais
Alerta
Proibido a venda de Solventes para menores de 18 anos. A inalação ou ingestão deste produto pode causar
dependência e/ou morte.
Validade: 36 meses
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