Boletim Técnico

Pasta para Corrosão MV ref. 4210
Pasta para Corrosão AV ref. 4211
Descritivo Técnico: São pastas que servem de veículo para a adição dos materiais oxidantes. A pasta em si
não tem nenhum poder oxidante, para que ocorra este processo é necessária a adição do produto “corrosivo” utilizado pelo cliente. Os mais comuns são: peróxidos de hidrogênio, soluções com cloro, produtos
para rongeant, permanganato de potássio e bissulﬁtos.
Tonalidades: O produto é fornecido incolor e não pode ser pigmentado, pois e removido completamente
durante o processo de lavagem.
Embalagens: Disponível em barricas de 05, 20 e 45 kg.
Aplicação e diluição: O produto é fornecido em duas opções de viscosidade, uma mais alta para estampas
mais detalhadas e outra mais liquida para impressões chapadas. O material “corrosivo” deverá ser adicionado diretamente na pasta e misturado até completa dissolução do mesmo. Caso haja necessidade de
diluição a mesma pode ser feita com água, sendo que o limite de diluição deverá ser determinado pelo
cliente conforme a tela utilizada. A aplicação deverá ser feita com telas de 11 a 44 ﬁos/cm, dependendo do
produto “corrosivo” utilizado e do efeito desejado.
Desempenho: 0 produto foi desenvolvido para proporcionar facilidade no preparo, aplicação e estocagem.
Sendo que diferentemente dos produtos vendidos no mercado a pasta não perde viscosidade mesmo que
estocada com o produto “corrosivo” já adicionado na mesma.
Manuseio, secagem e cura: Após aplicação a secagem pode variar de acordo com o material “corrosivo”
utilizado, lembrando que as peças em geral são lavadas após esta secagem o produtos é solúvel em água e
sai com extrema facilidade.
Características do produto: Produto desenvolvido com o emprego de água, aditivos e biocidas, todos os
produtos são de alta performance.
Estocagem: O produto tem garantia de 02 anos, desde que seja acondicionado em local apropriado, isento
de umidade e sem grandes variações de temperatura observando-se a integridade do envase
Informações adicionais: Conheça nossa linha de produtos: Tinta Algodão, Algodão Top, Hidro Top, Mix
Hidro e produtos auxiliares. FISPQ e maiores informações através de contato@i9tintas.com.br.
Produto de uso proﬁssional, cujo desempenho depende de condições externas alheias aos nossos
controles, como conhecimentos técnicos e práticos dos proﬁssionais e condições de trabalho, desta forma,
os testes prévios são recomendados.
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