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Produto: 

Esmalpur - Esmalte de poliuretano 2 componentes 
 
Descrição:   

O Esmalpur é um produto de dois componentes baseado em resinas de poliuretano que proporcionam uma 
excelente resistência ao amarelecimento e às intempéries. Devido à sua estrutura química permite elevados níveis 
de ligação, bem como rápidas propriedades de endurecimento e resistência ao risco.  

Oferece uma boa protecção a superfícies metálicas expostas a ambientes marítimos, bem como a madeiras de 
portas e janelas. 

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Todas as cores do catálogo. 

Proporções de mistura: 2 partes em volume do componente A para 1 parte em volume de Componente B 

Massa Específica do Componente A: Pode assumir valores entre 0.980 a 1.260g/cm
3
 dependendo do tipo de 

brilho que se pretende.  

Massa Específica do Componente B: 0.880 g/cm
3
 

Aspecto do Filme: Brilhante, Meio brilho ou Fosco. 

Tempo de secagem total: 5 horas 

Tempo de secagem ao toque: 40 minutos 

Pot life: 3 horas 
 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/L.  

Este produto contém para o componente A no máximo 290 g/L COV e para o componente B contém no máximo 
323 g/L COV. A mistura tem no máximo 300g/L COV. (a)  
(a)(a) valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por 

produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo 
da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina 

 
Aplicações: 

O Esmalpur é indicado para acabamento final de superfícies metálicas e madeiras de portas e janelas, muito 
especialmente quando se requer além de uma boa dureza superficial uma protecção contra agressões marítimas e 
amarelecimento. 

 
Características de utilização: 

Todas as superfícies devem estar limpas de poeiras, gorduras ou vestígios de tintas aplicadas. A mistura dos 2 
componentes deve ser efectuada de acordo com as proporções indicadas nas propriedades físicas.  

Deve agitar a mistura dos 2 componentes e esperar cerca de 10 minutos antes de aplicar.  

Em caso de diluição, esta deverá ser feita com diluente poliuretano apropriado (Dilupur). 

 Forma de fornecimento: 

Embalagens metálicas para o componente A sem protecção interior de 1L e 5L.  

Para o componente B embalagens metálicas sem protecção interior de 0.5L e 2.5L.  
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