BOLETIM TÉCNICO
ACABAMENTO

APLICAÇÃO
Acetinado

CORES

Natural/Mogno/Imbuia

FERRAMENTAS

Rolo de espuma, Pincel, Pistola.
Para Pistola utilizar pressão entre
2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35
lbs/pol².

DEMÃOS

2 a 3 com intervalos de 12 a 24h
entre demãos.
Ao toque: 12 horas

SECAGEM

Eucatex Power Stain
É um produto que oferece alta performance e máxima
tecnologia no tratamento e proteção de madeiras
novas, externas e internas. Sua fórmula diferenciada é
filme, o que impede possíveis trincas, descascamentos
ouhidrorrepelente e penetra nas fibras da madeira sem
formar aparecimento de bolhas. É indicado para
proteção e decoração de casas de madeira, portas,
janelas, lambris, decks e madeiras decorativas em
geral. O acabamento acetinado valoriza ainda mais os
veios naturais da madeira e, em conjunto com o filtro
solar presente na composição, garante inigualável
durabilidade.

Manuseio: 24 horas
Cura total: 7 dias

RENDIMENTO/DEMÃO

Galão 1/4 - (900ml): até 27,5 m²
Galão (3,6L): até 110 m²

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702

TIPO

4.4.1.2

PRAZO DE VALIDADE

3 anos

Eucatex PowerStain

DILUIÇÃO(com Eucatex Pronto para o uso. Caso
Ráz)
necessário, diluir com até 10%.

COMPOSIÇÃO
Repelente à água, Polímeros Alquidicos Modificados,
Absoverdores de Raios UV, Hidrocarbonetos Alifáticos,
Secantes, Cargas Minerais Inertes, Pigmentos
Transparentes, Agentes bactericidas, fungicidas e
algicidas. Não contém benzeno.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira,
materiais gordurosos e mofo.
SUPERFÍCIES QUE
Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a
APRESENTAM BRILHO
aplicação do stain.
SUPERFÍCIES COM
Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento,
MANCHAS DE GORDURA
enxaguar bem, aguardar a secagem e aplicar o produto.
EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim MaríliaSalto/SP - CEP: 13.323-005
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MADEIRAS NOVAS E NÃO
SECAS
MADEIRAS NOVAS SECAS
REPINTURA

Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina
natural da madeira, que pode causar danos à pintura.
Lixar na direção dos veios, remover toda a poeira para depois aplicar o Eucatex Power
Stain. (Não selar a madeira)
Remova completamente, através de raspagem e lixamento, até expor a madeira
original. Depois, proceda com aplicação como de madeiras novas e secas.

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura,
rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica
de aplicação.
2. Evite retoques isolados após a secagem.
3. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade
relativa do ar superior a 90%.

Eucatex Power Stain

RECOMENDAÇÕES

5.Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54 Consulte nosso
site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br
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