DESIDERI PROTETTIVO
Protetor transparente para produtos
decorativos

FICHA TÉCNICA

Interior

Embalagem plástica

Rolo

Pincel

Composição

DESIDERI PROTETTIVO é um produto para interiores à base de copolímeros acrílicos com aditivos especiais que
melhoram a trabalhabilidade.

Fornecimento

- Embalagens de 1 l em caixas de 6 unidades

Características

DESIDERI PROTETTIVO é um acabamento transparente com um aspeto acetinado caracterizado por uma elevada
resistência à lavagem. O produto, uma vez atingida a secagem, adquire uma boa dureza e desenvolve uma boa
resistência aos detergentes domésticos normais, para proteção do precioso efeito decorativo subjacente.

Utilização

DESIDERI PROTETTIVO é utilizado para conferir uma maior proteção e resistência às superfícies enriquecidas com
RICORDI MATERIA e com os produtos decorativos da linha DESIDERI, sem alterar particularmente o efeito estético
original.

Preparação do suporte

As superfícies decoradas deverão estar secas e limpas. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser
removidas preventivamente.

Aplicação
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DESIDERI PROTETTIVO é um produto pronto a usar e é aplicado com rolo de pelo curto ou com pincel. O acabamento
é feito com esponja para melhorar a estética superficial. Para obter um bom grau de proteção, aplicar duas camadas
de produto à distância de pelo menos 4-5 horas uma da outra. Em RICORDI MATERIA a primeira camada de produto
deve ser diluída a 30% em peso com água, ao passo que as seguintes serão feitas com o produto tal e qual.
DESIDERI PROTETTIVO apresenta-se seco ao tato após cerca de 2-3 horas e seco fora de poeira em cerca de 1 hora,
sempre em função das condições termo/higrométricas.
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Observações
•
•
•
•
•
•
•

Produto de uso profissional.
Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
Durante a utilização, arejar bem os locais.
Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
Usar água para a limpeza das ferramentas.
A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +10°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a
75%.
• Aplicar apenas em superfícies secas.
• O produto não é passível de ser pintado.
• DESIDERI PROTETTIVO pode tonalizar o efeito estético original do produto decorativo (efeito molhado) em função
dos diversos graus de brilho da superfície decorada.
• Para a limpeza da superfície tratada aguardar pelo menos uma semana após a aplicação, não utilizar solventes ou
álcool etílico desnaturado puro ou em solução ou detergentes à base de álcool.
• É, em todo o caso, sempre aconselhável um teste de limpeza preliminar numa pequena zona oculta.
• Evitar a utilização de esponjas ou panos abrasivos.
• Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições
controladas de laboratório; a utilização de matérias-primas naturais pode levar, em alguns fornecimentos, a ligeiros
desvios nos valores indicados.
• Uma diluição errada do material modifica a laboração do produto piorando as características técnicas do mesmo.
• O nível de brilho obtido depende do estado e da natureza do suporte, bem como da ferramenta utilizada para a
aplicação.
• As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e
práticas. É, assim, necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, antes da colocação, se o produto
é adequado à utilização prevista no trabalho/obra em questão.
DESIDERI PROTETTIVO deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original bem fechada, conservase por 12 meses.

Qualidade

DESIDERI PROTETTIVO é submetido a um controlo rigoroso e constante nos nossos laboratórios. As matérias-primas
utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas
Peso específico (EN ISO 2811-1)

aprox. 1,03 kg/l

Rendimento (**)

12-14 m²/l com uma camada

Cor do acabamento

Transparente

Brilho (EN ISO 2813)

< 60 GU a 60°, Acetinado

(**) Os valores de rendimento são referentes ao produto aplicado em suportes lisos e mediamente absorventes; convém determiná-los com um teste
preliminar sobre o suporte específico.

Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da
República Francesa de 19 de abril de 2011

Cat. A/I, BA: COV máx. 200 g/l (janeiro 2010); COV produto < 200 g/l
Classe de emissões do produto: classe C

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo
o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir
modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.
Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência
Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@
fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).
Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.
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Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/
CE)

