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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™ CW POWDER   
� �

 Tinta para Fundição 

Descrição 
• Velva™ CW Powder é uma tinta a base de magnesita, com ótima refratariedade, 

em forma de pó para diluição em água.  

• Possui boa estabilidade de suspensão, resultando em uma película uniforme na 
superfície da areia e proporcionando excelente acabamento das peças fundidas. 

 Dados Analíticos - Especificações  
• Densidade * :   50 – 70°Bé 

• Teor de Não Voláteis:  100% 

 * Diluição 255g pó/225g água 

 Usos Sugeridos 
• Velva™ CW Powder é uma tinta desenvolvida para ser utilizada em peças 

fundidas de aço manganês, pois previne a reação metal/molde. 

 Aplicação 
• Velva™ CW Powder pode ser aplicada por pincel ou spray: 

• Pincel: 50 partes de Velva™ CW Powder / 50 partes de água 

• Spray: 60 partes de Velva™ CW Powder / 40 partes de água 

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

• Por ser um produto a em pó e de fácil absorção de umidade, as embalagens 
devem ser mantidas fechadas. 

 Manipulação 
Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, 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. Em caso de inalação, 
levar a vítima para local arejado e procurar auxílio 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: 

• Produto em pó para diluição em 
água 

• Boa refratariedade 

• Excelente acabamento 

• Para fundições de aço 
manganês 
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