
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

APLICAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Todas as superfícies metálicas devem estar livres de contaminantes, tais como óleo, graxa, poeira e outros tipos de 

sujeira.

A superfície a ser revestida não pode apresentar temperaturas extremas (nem muito elevadas e nem muito baixas). 

Recomenda-se que o substrato esteja a uma temperatura de, pelo menos, 25°C.

Em caráter opcional, a superfície pode ser levemente lixada para melhorar a aderência do revestimento.

Rendimento: aproximadamente 15m²/l, considerando a espessura recomendada.

Não há restrições para aplicação sob condições de umidade relativa elevada. Como o revestimento é à base de água, se 

aplicado em condições de alta umidade relativa, o tempo de secagem será maior.

Os detalhes dos nossos produtos são fornecidos sem compromisso. Visto que as aplicações estão fora do nosso controle, não são aceitas quaisquer responsabilidades pelos resultados. O usuário
deverá determinar a adequação do produto para o uso pretendido, e assume todos os riscos e responsabilidades de qualquer natureza em relação ao mesmo. Todos os direitos reservados.

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

VAPPRO 886

Função:
Inibidor Volátil de

( )Corrosão VCI

Aplicação:
Revestimento

acrílico

Forma:

Líquido 

Antes do uso, misture o produto suavemente com um instrumento limpo. Não agite, pois essa ação 

Utilize equipamento de spray de ar comprimido com, aproximadamente, 0,24MPa a 0,28MPa de pressão (35 a 40 psi). 

Instale um bocal estreito para gerar uma névoa fina, ideal para aplicação de demãos finas.

Aplique finas demãos a uma distância de 25cm, aproximadamente. Deixe secar durante 5 a 10 minutos antes de aplicar 

outra demão.

Não aplique demãos grossas, pois o produto pode escorrer e perder aderência.

Recomenda-se a aplicação de 1 a 2 demãos. Para proteção em superfícies sujeitas a condições ambientais severas ou 

altamente corrosivas, recomenda-se a aplicação de 3 a 4 demãos.

O tempo ideal de cura é de 12h. Se não for possível, considere um período mínimo de 8 horas.

causa a criação de 

bolhas de ar no líquido, o que prejudica a aplicação e a aderência à superfície.

Não é recomendada a aplicação em materiais de borracha, pois o produto pode atacá-los.
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