
LINHA DE PINTURA - XLINE

MEMBRAX
Revestimento Liso (membrana auto lavável) 

M360

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675 - 458 Odivelas

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio 
antes de aplicação geral é sempre conviniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pintura mate de textura lisa, elástica 300% para uso, preferencial, no exterior. Boa aderência, resistência e anti-alcali-
no, impermeável à água, mas permeável ao seu vapor. Brancura inalterável e cores resistentes aos raios ultravioletas.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Protecção, impermeabilização de fachadas ou paredes exteriores em geral. Pode aplicar-se sobre reboco, gesso, ladril-
ho, etc.

MODO DE APLICAÇÃO
- Aplicação com rolo, trincha ou pistola
- Limpeza da ferramenta é feita somente com água
- Superfícies sem pintura (gesso, reboco, ladrilho):
 - Limpar bem as superfícies
 - Aplicar uma primeira demão diluída em 10-15% em água
 - Acabamento feito com 2 ou 3 demãos diluídas em 5-10%
 - Sobre as superfícies degradadas de gesso, reboco ou cal, aplicar previamente uma demão de fixador de  
 fundo POLIACRIL diluída em 4-5 partes de água
- Superfícies pintadas  se estiverem em bom estado, lavar e aplicar directamente PAVIMUR-L diluído em 5-10% em 
água. Se estiverem em mau estado, eliminar a pintura velha, e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

RECOMENDAÇÕES
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.
- Misturar o produto antes de aplicar.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
- Guardar o produto do frio.
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DADOS TÉCNICOS

Natureza
Acabado
Cor
Densidade
Rendimento
Secagem

Embalagem

Polímero Vinílico
Mate
32 cores - Catálogo X-Line
1,3Kg/L
6-8 m2/L e demão
Ao tacto: 2 a 4 horas
Repintura: 6-8 h
15L/20KG


