
As of December, 2010 

�

�  

As sugestões de uso constantes acima são dadas em boa fé, mas não se constituem em garantias de qualquer espécie. 
Recomenda-se aos clientes conduzirem seus próprios testes, antes do uso em escala industrial. O transporte e manejo de 
nossos produtos exigem fiel observância das disposições constantes nas Fichas de Emergência e Manuseio.�
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VELVA™ 2809 
� �

 Tinta para Fundição 

Descrição 
• Velva™ 2809 é uma tinta aquosa a base de zirconita.  

• É altamente refratária, utilizada especialmente para proteção de poliuretanos em 
telhados metálicos. 

 Dados Analíticos - Especificações  
• Densidade:   60 – 75°Bé 

• Teor de Não Voláteis:  70 – 80  

• Solvente:   Água 

 Usos Sugeridos 
• Velva™ 2809 é indicada para proteção de PUs, confeccionados em  telhas 

metálicas.  

• A tinta garante maior vida útil do PU, além de facilitar sua limpeza em caso de 
necessidade. Por ser uma tinta refratária também auxilia o PU na função de isolação 
térmica 

 Aplicação 
• Velva™ 2809 foi desenvolvida para ser aplicada por pincel, spray, lavagem e 

imersão. 

• Pode ser diluída com água para aplicação em spray. 

• Por ser uma tinta base água a secagem natural ocorre depois de 24 horas, 
aproximadamente. 

 Estocagem 
• 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado). 

 Manipulação 
Em caso de ingestão, se ocorrer desenvolvimento de sintomas, encaminhar a um 
médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão, Se 
atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico. 

Para mais informações consulte o item n º 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de 
Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança 
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Propriedades Técnicas & 
Vantagens Ambientais: 

• Excelente refratariedade 

• Aumenta vida útil de PUs 

• Melhora isolação térmica do PU 
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