Assegure a boa ventílaçâe durante a pintura e secagem!

fOFA
AplicaÇão: Primário para madeiras interiores e exteriores. Adere
bem à maioria das tintas àlquidiCas brilhantes e tintas a óleo.

Rendimento:

Por demão: 10-12m"1I

Armazenagem: Bem fechado num local seco e fresco. Se se
formar pele, removê-Ia antes de a voltar a usar.Se correctamente
manuseada e armazenada, a sua vida útil é de pelo menos um
ano.
Instruções de segurança: Os materiais com resto de produto
(panos, esponjas, etc) devem ser mantidos molhados antes de
secarem ou colocados em superflcies não combustiveis. (Perigo
de auto-combuslão instantânea i). Evite o contacto cem a pele e
olhos. Manter afastado das crianças.
-.
Contem cobalto pode causar reacções alérgicas,.~
riais
usados são naturais e como tal pode
@.~Urante
uns dias um
cheiro típico.

Tratamento preliminar: A superflcie deve estar limpa, solida, seca
(max. humidade 14%), livre de gardura e de pó. Quando aplicado
em cima de tinta velha, remover a tinta solta e a escamar e limpar
com diluente Natural 'O!5OQ. Lavar com água limpa e lixar ligeiramente
com lixa fina.
Em madeira nova( corte recente) lavafa madeira cem Diluente
Natural 0500 ou álcool se necessário. Ter atenção especial aos nós.

itágens e colocá-las num centro de
cos, panos, podem ser eliminados
stos liquidos devem ser eliminados
ctivas locais.
100

~Jrcação: Agitar antes de usar. Aplicar a primeira demãa a pincel,
rolo ou pistola. Em pinturas velhas,se necessário. aplicê;íruma
segunda demão 24 horas depoi$. Não aplicar abaixo'de 5° C nem
quando a humidade relativa do ar.acima dos 80%. F
··t
preliminar.

NOTA A Biela não se responsabiliza pelas condições da superflcie
Reccmenda-se
realizar um teste prévio.
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-.150 g/l (2007)

Valor limite comunitário (cat.AIf):
~2~Ocontém max. O g'1 max. COV

a tratar.
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