SUPERLIT
ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM
O SUPERLIT é um produto nobre de alto rendimento, cobertura e
brilho. Apresenta um finíssimo acabamento, resistente ao tempo,
grande aderência aos substratos, menor aderência de sujeiras e
mais fácil de limpar.
Indicado para uso interno e externo em superfícies de metais
ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas), janelas,
batentes e madeiras.

Produto atende a Norma NBR 15494.
Secagem:
Ao toque: 4 a 6 horas;
Entre demãos : 8 horas;
Cura final: 18 a 24 horas.

Embalagens / Rendimento:
Galão (3,6L):30 – 35 m2/demão.
Quarto (0,9L): 7,5– 8,75 m2/demão.

Aplicação:
Pincel, rolo e pistola.
2 a 3 demãos em condições
normais de aplicação, com
intervalo de 8 horas entre
demãos.

Diluição:
Utilizar Diluente Aguarrás.
A pincel / rolo, diluir no máximo 10%.
A revólver diluir no máximo 20%.

Acabamento:
Brilhante, Acetinado e Fosco.

Cor:
Conforme cartela de cores.

Validade:
36 meses
Não aplicar com temperatura inferior a 5°C e ou umidade superior a 80%.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95)
SUPERFÍCIES COM GORDURA OU GRAXA: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e
esperar secar.
PARTES MOFADAS: Lavar com solução (1:1) de água e água sanitária, escovar toda área afetada, enxaguar
bem e aguardar a secagem da superfície. Usar luvas.
REBOCO E CONCRETO NOVO: Deixar a superfície curar por 30 dias e aplicar o Fundo Preparador de Paredes.
REPINTURA: Sobre superfície em bom estado, lixar e eliminar o pó. Em superfícies acetinadas ou brilhantes,
lixar para eliminar o brilho. Retirar a poeira com um pano umedecido em água.
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: Aplicar Massa Acrílica ou Massa Corrida (interior) em camadas finas, até nivelar a
superfície.
REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES CAIADAS, COM PARTÍCULAS SOLTAS E MAL ADERIDAS OU PAREDES
COM A PINTURA EM MAL ESTADO: Remover o máximo possível, lixando e escovando. Eliminar toda a poeira e
aplicar Fundo Preparador de Paredes.
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