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INFORMAÇÃO GERAL
O isolante para manchas é uma resina natural de

Agite o Isolante para Manchas KREIDEZEIT antes da

origem animal. É produzida a partir das fêmeas da

utilização e aplique uma camada fina e uniforme na

cochonilha, parasitas que vivem aos milhares em

superfície seca, com um pincel ou rolo. Após cerca de

determinados arbustos da Índia Oriental e Tailândia.

12 h, pode aplicar por cima tintas de parede e rebocos

Para proteção das larvas, estes insetos envolvem os

da

ramos com uma camada espessa de secreção que é

resultantes de uma aplicação excessiva, antes de se

recolhida

produto,

aplicar outro produto por cima, deve lixar até ficar

denominado goma-laca em bruto contém, para além

mate. Uma vez que, com as velaturas, as superfícies

dos insetos mortos, 60 a 80 % de goma-laca pura e 4 a

podem

6% de cera. Através da limpeza e branqueamento,

absorção, é recomendável tratar toda a superfície com

obtém-se goma-laca de diversas qualidades. A goma-

o Isolante para Manchas KREIDEZEIT. O produto pode

laca

ser diluído com Álcool KREIDEZEIT (Art. 461) até 10%

é

duas

vezes

aplicada,

por

por

ano.

Este

exemplo,

em

farmácia

(revestimento de drageias), em tintas isolantes, no

KREIDEZEIT.

Se

apresentar

surgirem

diferentes

zonas

brilhantes,

capacidades

de

do volume.

polimento de madeiras, acabamentos, pastilhas
elásticas, tintas de escrever e tinta-da-china.

TEMPOS DE SECAGEM
Seco ao toque após cerca de 30 minutos. Seco e
pronto a pintar por cima após 12 h a 20 °C.

APLICAÇÃO
Para isolamento contra manchas penetrantes de água,
ferrugem, fuligem e nicotina em quase todas as

RENDIMENTO

superfícies de interior (reboco, gesso, pedra, tintas,

Dependendo da estrutura e da capacidade de

madeira e materiais à base de madeira).

absorção da superfície, cerca de 0,10-0,19 l/ m²,
correspondendo a 5-10 m² / l.

CARACTERÍSTICAS
- Isolante e selante.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Branco, com poder de cobertura, mate.

Lave com Álcool KREIDEZEIT (Art. 461) imediatamente

- Antiderrapante devido à ligeira rugosidade da

após a utilização e em seguida com Sabão de

superfície.

Marselha KREIDEZEIT (Art. 220) e água.

- Secagem rápida.
- Fácil de utilizar e com alto rendimento.

TAMANHO DOS RECIPIENTES

- Pode-se pintar encima de uma grande variedade de

Art. 236 – 0,375 l para cerca de 3 m²

tintas.

Art. 234 – 0,75 l para cerca de 6 m²

- Densidade: cerca de 1,34 kg/l.

Art. 235 – 2,5 l para cerca de 17 m²
Consulte a tabela de preços em vigor.

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)
Álcool de fermentação (desnaturado=modificado,

ARMAZENAMENTO

impróprio para consumo), goma-laca isenta de cera,

Quando hermeticamente fechado conserva-se no

verniz de óleo de linhaça, branco de titânio, talco,

mínimo durante 2 anos.

quartzo e ácido silícico.
ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
TRATAMENTO

Não elimine os resíduos de produto através da

Remova toda a sujidade possível da superfície

canalização. Os resíduos de produto, depois de secos,

(esfregue com uma escova ou lave).

podem ser depositados no lixo doméstico.
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CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

As presentes informações foram reunidas com base na

F – facilmente inflamável.

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos
métodos de aplicação e às influências ambientais, bem

CLASSIFICAÇÃO

DE

PERIGO

SEGUNDO

como às diversas características das superfícies, não

CHEMVOCFARBV

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações

Teor máximo de COV: (Cat. 1.h): 750 g/l (2007).

legais relativamente às recomendações individuais.

O produto contém no máx. 490 g/l COV.

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto (pintura de teste). A validade do texto termina

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

com revisões ou modificações do produto. As

O álcool é facilmente inflamável. Manter sempre o

informações atualizadas sobre o produto podem ser

recipiente hermeticamente fechado. Manter afastado

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode

de fontes de ignição. Durante a utilização, o álcool

entrar em contacto connosco diretamente através do

pode formar vapores inflamáveis. Assegure uma boa

nosso e-mail info@embarro.com .

ventilação durante o trabalho. Ter atenção a possíveis
alergias a produtos naturais. No caso de ser pintado
por cima, poderá ocorrer formação de brilho nas tintas
de parede e rebocos. Manter fora do alcance das
crianças.

CASA DA COR
Representante Oficial de KREIDEZEIT e EMBARRO
em Portugal e Espanha
www.embarro.com - info@embarro.com

2

