MASTER

ACETINADA E MATE
1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Tipo do produto
XYLAZEL MASTER é uma tinta de
base aquosa vinílica que permite
criar um revestimento de proteção
para a maioria de materiais.
A MASTER destaca pelo seu alto
conteúdo em resina de dispersão, o
qual permite formar uma camada
altamente elástica e resistente.
Adapta-se a qualquer tipo e forma
de material e conserva-se inalterável
com o tempo, formando uma
camada protetora que regula a
humidade, resiste os possíveis
movimentos dos suportes devido às
mudanças de temperatura ou
humidade e não apresenta
problemas de gretar, nem de
descamação. Fácil de lavar e
resistente à fricção.
As suas resinas e especial formulação
permitem uma aplicação muito fácil
da tinta e um grande poder de
revestimento.
O sistema de proteção Xylazel
permite dois acabamentos
diferentes: Mate e Acetinado.
Garantia de Qualidade
XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do
produto XYLAZEL MASTER, a sua
eficácia e duração, sempre que
respeitadas todas e cada uma das
especificações desta ficha técnica.
Eficácia
XYLAZEL MASTER oferece
características inovadoras graças às
suas matérias-primas exclusivas que
proporcionam uma alta eficácia
protetora em quase todos os
materiais, aplicando-se diretamente
na maioria dos suportes.
Características
XYLAZEL MASTER permite um
acabamento decorativo com
excelente duração em quase todos
os tipos de aplicação.
• Aplicar diretamente em quase
todas as superfícies.
• Para interiores e exteriores.
• Excelente nivelamento e uso de
trincha.
• Grande capacidade de aderência
em quase todos os tipos de material.
•

• Alto poder de revestimento, grande
rendimento.
• Resistência a golpes e fricção.

Lavável. Resistente às nódoas de
álcool, gordura, sumos.
• Não apresenta problemas de
gretar, nem de descamação.
Muito elástica, inalterável com
o tempo.
• Depois de seca é resistente à
água, impermeável e
transpirável.
• Cores estáveis à luz e intempérie.
• O branco não passa a amarelo.
• Cores para mistura entre si e com
tintas de cor.
• Secagem muito rápida.
• Leve cheiro na aplicação. Depois da
secagem não deixa cheiro.
• Contém princípios ativos com uma
enérgica e eficaz dupla ação de
proteção preventiva do revestimento
frente ao surgimento de fungos,
bolor e algas.
• Diluir em água (30% máximo em
mate e acetinado).
•

Campos de aplicação
XYLAZEL MASTER apresenta um
comportamento ótimo tanto no
interior, como exterior
especialmente em carpintaria de
madeira (portas, estruturas, janelas,
cercas, móveis, persianas, paredes,
tetos e inclusive postes e árvores) e
ainda sobre superfícies de zinco,
cobre, alumínio, ferro galvanizado,
ferro, lona, poliestireno expandido
ou extrudido, P.V.C. e rótulos.
XYLAZEL MASTER é um produto
adequado para os casos em que as
condições da superfície pintada são
difíceis: câmaras frigoríficas,
matadouros, silos, hospitais, portos
desportivos, fábricas de conservas,
centrais de leite, fábricas de cerveja,
padarias, etc. A tinta não é adequada
para superfícies em contacto direto e
contínuo com alimentos e bebidas.
Tons de Cor
Há uma carta de cores onde
consultar as cores disponíveis. Todas
as cores podem ser misturadas entre
si. Para conseguir diferentes graus de
brilho é possível misturar o
acabamento mate com o acetinado.

A tinta pode receber cor com pastas
corantes universais até 5%. Neste
caso, verificar se os pigmentos têm a
resistência adequada.
A tinta também pode receber cor
através dos sistemas tintométricos
que utilizam pastas universais ou
água.
Neste caso, utilizar o mesmo lote de
tinta para evitar diferenças na cor.
Tamanhos das embalagens
MATE: 4 L - 15 L
ACETINADO: 750 ml - 4 L - 15 L
(somente branco)
2. DADOS TÉCNICOS
Densidade a 20°C: 1,12 - 1,35 g/cm3
conforme cor e acabamento.
Rendimento: Aprox. 10-15 m2/litro,
conforme superfície.
Viscosidade: 18-26 seg. DIN 6 mm. a
20°C conforme cor.
Diluição em água: máximo 30%.
Acabamento Mate: Classificação ao
fogo M1 conforme norma UNE
23721:1990.
Secagem: A secagem da superfície,
em condições normais, é de 1 - 2
horas.
3. MODO DE
USO Preparação
Antes de pintar verificar se as
superfícies de aplicação da XYLAZEL
MASTER estão firmes, limpas, secas e
isentas de gordura, nódoas ou
camadas de produtos aplicados
previamente e que podem prejudicar
a qualidade do seu acabamento.
Recomendamos aplicar, antes de
pintar sobre madeira nova, uma
demão ou duas de XYLAZEL FONDO
para dar uma eficaz proteção contra
insetos e fungos de podridão e do
azulado que podem danificar a
madeira. Nas madeiras novas é
conveniente aplicar um primário
como XYLAZEL PRIMÁRIO para
melhorar a aderência e evitar
sangrar. Em superfícies muito
porosas é recomendável aplicar uma
demão de XYLAZEL PRIMÁRIO
SUPERFÍCIES POROSAS conforme
indicado na ficha técnica.

Em superfícies já pintadas sobre
outras tintas plásticas, sintéticas ou
gordurosas que estão bem aderidas,
lavar, lixar suavemente e aplicar
XYLAZEL MASTER sem diluir. Sobre
superfícies em mau estado (gretas,
fissuras, etc.), eliminar totalmente as
camadas anteriores e e logo
proceder como no caso de
superfícies novas.
Aplicação
XYLAZEL MASTER pode ser dissolvida
em água (30% em C. MATE e
ACETINADO) para aplicar a primeira
demão quando o suporte é poroso.
Agitar e mover bem o conteúdo da
embalagem. Pode ser aplicada com
pincel, trincha, rolo e pistola.
Xylazel é uma tinta termoplástica e
com a ação da pressão e a
temperatura pode ser pegajosa no
contacto. Por isto, as superfícies de
contacto devem estar protegidas
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com um verniz tipo XYLAZEL VERNIZ
MAR E MONTANHA.
Em PVC, galvanizado e outras
superfícies lisas e pouco porosas o
produto alcança as suas máximas
propriedades de aderência e
resistência depois de aprox. 2 dias. A
segunda demão deve ser aplicada
quando a primeira já esteja seca,
depois de aprox. 2 horas.
Em superfícies de ferro ou aço
aplicar antes um primário
antioxidante. Não aplicar com
temperaturas inferiores a 5°C.
Fechar hermeticamente quando
consumido parcialmente o produto e
também quando consumido
totalmente. Proceder à eliminação e
destruição da embalagem de acordo
com a legislação vigente.
Manutenção
As superfícies já tratadas com
XYLAZEL MASTER e que com o tempo
necessitem uma nova demão para
conservação, é só eliminar as

poeiras, limpar e aplicar uma demão
ou duas de XYLAZEL MASTER.
Limpeza de utensílios
Utilizar água e sabão.
4. INDICAÇÕES ESPECIAIS
Informação técnica de
segurança
Utilizar o produto conforme as
instruções do fabricante. XYLAZEL
MASTER não é um produto perigoso
de acordo com o "Regulamento
sobre classificação, embalagem e
etiquetagem de preparados
perigosos (RD.225/2003)".
Armazenamento e uso
O armazenamento e uso devem ser
realizados de acordo com as leis
vigentes. Evite o armazenamento em
locais que sejam demasiado frios ou
onde o sol incida diretamente. Evitar
o contacto do produto com cursos de
água.

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

