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Ficha Técnica                Esmalte Anti-Mosto 
   
 
 
PRODUTO:  
  Esmalte Anti-Mosto de secagem rápida. 
 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Esmalte Anti-Mosto é um esmalte baseado em resina alquídica curta em óleo e borracha 
clorada, combinada com pigmentos resistentes e aditivos de secagem e estabilização. 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Tinta de acabamento para protecção e decoração de superfícies de ferro ou madeira, com 
secagem rápida e resistente a contactos descontínuos com o mosto vínico. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 

Acabamento------------------------------ Brilhante (1/2 brilho ou fosco a pedido) 
Cores-------------------------------------- Catálogo de Esmaltes 
Rendimento Teórico-------------------- 9-12m2

Volume de sólidos----------------------- 43 % 
/Lt a 30 m 

Ponto de inflamação--------------------- 38 ºC 
Massa Volúmica------------------------- 1,1 Kg/Lt 
Secagem ao tacto------------------------- Até 1 hora (20 ºC) 
Espessura do filme seco----------------- 30 m 
Espessura do filme húmido------------- 75 m 

 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
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PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 O Esmalte Anti-Mosto pode ser aplicado diluído até cerca de 15% com Diluente próprio Arco-
Íris, à trincha ou preferencialmente, à pistola airless ou convencional. A pistola deve ter um bico de 
0,018” e à pressão de saída de cerca de 150 bar (valores sujeitos a ajustamento). 
 O intervalo de recobrimento deve ser no mínimo, de 2 horas. 
 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
  A superfície a pintar deve estar preservada com um primário adequado à situação e 
devem ser seguidas as condições normais de pintura. 
 
 
 
NOTA: Durante a aplicação do esmalte deve providenciar-se boa ventilação do local de trabalho e deve 
evitar-se a inalação de vapores do solvente e da tinta pulverizada. Em caso de contacto com a pele e 
olhos deve lavar-se imediatamente com água em abundância. 
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