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PÁTINA DECORATIVA
EFEITO GIZ
DESCRIÇÃO E USOS

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

A pátina decorativa efeito giz Rust-Oleum® permite dar um
acabamento personalizado com aparência envelhecida a
qualquer superfície pintada com tinta efeito giz. Essa pátina
decorativa semitransparente é muito fácil de aplicar e
permite obter um acabamento artesanal e personalizado. A
pátina decorativa efeito giz acentua os detalhes de
pinceladas, veios da madeira, cantos, fendas e muito mais.
Ideal para superfícies pintadas com tinta efeito giz, como
madeira, laminado, melamina ou superfícies de metal.

APLICAÇÃO
Misture bem. Não agite a lata. Não é necessário diluir.
Usando um pincel de 2 polegadas, sintético ou de espuma
de poliuretano, aplique uma demão de pátina decorativa
efeito giz na superfície. Aplique a pátina decorativa em
todos os cantos, fendas e partes com painéis elevados.
Usando uma gaze, limpe a superfície (aplicando pressão
variável) para remover a pátina decorativa efeito giz até
obter a aparência desejada. Caso não esteja satisfeito com
a aparência da pátina decorativa, limpe suavemente a
superfície com um pano úmido limpo enquanto a tinta está
úmida e repita o processo de aplicação da pátina. Nas
superfícies de madeira, limpe seguindo a direção dos veios
da madeira.

Apenas para uso em áreas internas.

PRODUTOS
DESCRIÇÃO (quarto)

SKU

Marrom Java
Fumaça preta

335647
335648

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

SECAGEM E APLICAÇÃO DE DEMÃOS ADICIONAIS

Aplique o produto quando a temperatura estiver entre 10
°C (50 °F) e 35 °C (95 °F) e a umidade estiver abaixo
de 70 % para assegurar a secagem correta.

Os tempos de secagem e espera entre uma demão e
outra correspondem à aplicação a 21° C (70° F) e 50%
de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo quando
as temperaturas forem mais baixas. Deixe secar por pelo
menos 8 horas antes de aplicar o acabamento protetor
transparente fosco com efeito giz da Rust-Oleum.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
IMPORTANTE: A pátina decorativa efeito giz deve ser
aplicada sobre uma superfície limpa e completamente
curada que tenha sido pintada com a tinta efeito giz da RustOleum. (A superfície com tinta efeito giz estará
completamente curada em 3 ou 4 dias). Para obter um
acabamento de alta qualidade, deve-se usar um pano como
gaze ou pano sem fiapos para remover partes da pátina
decorativa efeito giz. Teste a pátina em uma pequena área
antes de aplicá-la em todo o projeto.

COBERTURA
Cada quarto cobre entre 150 e 200 pés quadrados.
LIMPEZA
Limpe o pincel e as outras ferramentas usadas na aplicação
com água e sabão.
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PÁTINA DECORATIVA
EFEITO GIZ
PROPRIEDADES FÍSICAS
PÁTINA DECORATIVA EFEITO GIZ
Tipo de resina

Acrílica

Tipo de pigmento

Varia segundo a cor

Solventes

Agua, e propilenoglicol
Por galão

8,6-8,7 lb

Peso
por litro

1,03-1,04 kg

Compostos orgânicos voláteis

<860 g/l (7,15 lb/gal.)

Película úmida para obter a espessura de película
seca (EPS)
Cobertura efetiva com a espessura de película
seca recomendada
Tempos de secagem
a 21-27 °C (70-80 °F)
e 50 % de umidade
relativa

Deixe secar a demão de base
por:
Deixe secar a pátina
efeito giz por:

Vida útil:

Varia em função do tipo e da porosidade da superfície
Entre 13,9-18,6 m2/quarto de galão
(150 e 200 pés2/quarto de galão)
2 horas
8 horas
3 anos

Ponto de ignição:

>93 °C (200 °F)
Para obter informações adicionais, consulte a ficha técnica de
segurança (SDS).

Informações de segurança

Os valores calculados mostrados podem diferir daqueles do material fabricado propriamente dito.

Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram
fornecidos de boa fé. As declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao
rendimento desses produtos. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir
apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade. Nossa responsabilidade, se houver, se limitará à
reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois
60061

Telefone: 800∙481∙4785
www.rustoleumla.com
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