BOLETIM TÉCNICO REALCOR
NOME DO PRODUTO
FUNDO PARA GALVANIZADO - REALGALV
Classificação: NORMA ABNT NBR 11702 – TIPO 4.3.1.3
1- DESCRIÇÃO
Fundo para Galvanizado RealGalv, fundo promovedor para chapas
galvanizadas e alumínio, benefícios inclui ótima cobertura no substrato,
oferecendo resistência, durabilidade, flexibilidade ao intemperismo.
2- PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS
Este produto é formulado para linha industrial onde há agilidade nos
processos, com resinas alquidicas modificadas e pigmentos especiais.
Aspecto do produto: Após sua aplicação e secagem forma um filme
(película) na cor branco e resistente ao intemperismo.
Temperatura: Não aplicar o produto abaixo de 10 graus e acima de 40
graus.
3- COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Resina alquidica base solvente alifático, aditivos, cargas, solventes e
pigmentos inorgânicos.
4- Cores/Embalagem
Cor: Branco.
Embalagem: Galão 3,6L e Lata de 18L.
5- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
ITEM
PH
Viscosidade
VOC
Densidade
Sólidos

ANALISE – 25ºC
8,0 a 10
75 – 85 Ku
372,90g/l
1,13 a 1,18 g/cm3
66 a 71%
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6- MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO
Em superfície lisas e novas, como galvanizados e alumínio é necessário
realizar a limpeza com pano embebecido no diluente do RealGalv,
para uma total limpeza eliminando contaminantes.
Uso: O produto não poderá permanecer por mais de 10 dias sem
aplicação do acabamento final.
Superfícies: com ferrugem deverão ser tratadas com fundo a base de
óxido de ferro e depois reaplicar o RealGalv.
Diluição: Diluente próprio do RealGalv em 20% de volume para pincel e
30% para pistola.
Rendimento: 30m2 a 35 m2 por galão 3,6L demão – Lata de 150m2 a
180m2 por demão lata de 18 L. O rendimento poderá variar
dependendo do substrato a ser aplicado e sua rugosidade.
Ferramentas: Pincel de cerdas escuras, rolos de lã, pistola air-less.
Demãos: geralmente com uma demão se obtém a cobertura e
espessura adequada, porém poderá aplicar mais de uma demão
conforme o conhecimento técnico do aplicador ou como a superfície
estiver absorvendo.
Repintura: Lixar a superfície caso ela tenha com tinta e brilho, eliminar o
pó do lixamento e aplicar o fundo.
7- TEMPO DE SECAGEM
Secagem: Ao toque 1 hora entre demãos 4 horas final 24 horas.
8- ADVERTENCIAS
Não aplicar o produto sem antes ler com atenção todas as instruções
contidas na embalagem.
•
•
•

Não aplicar o produto em dias chuvosos ou com umidade relativa
do ar superior a 80%.
Aplicar o produto em temperaturas de 10 a 40 graus Celsius.
Não aplicar o produto em superfícies que contenham pós,
gorduras, sujeiras e umidade.
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•
•

Não aplicar o produto em superfícies calcinadas ou com partes
soltas.
Não recomendado para serviços de imersão.

9- PRECAUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•

Estocar o produto em ambientes secos, arejado e bem ventilado.
Aplicar o produto em ambientes bem ventilados, fazendo-se uso
de máscara, óculos de proteção e luvas.
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais
domésticos.
Não ingerir o produto, e evitar o contato com a pele e olhos.
Em caso de contato com pele e olhos lavar bem com água limpa
em abundância por aproximadamente 15 minutos.
Se houver irritação com a pele, olhos e vias respiratórias ou
ingestão, entrar em contato com CEATOX: 0800-0148100.
Não reutilize a embalagem.
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