TINTA REFRATÁRIA

MIRATEC™ BD 500 é uma tinta aquosa a base de silicato de alumínio e óxido de ferro,
pertencente à nova geração de tintas.
É utilizada especialmente em fundições de peças da linha automotiva de ferro fundido, para
eliminar problemas de veiamento.
Boa refratariedade e acabamento superficial.

DADOS ANALÍTICOS
Densidade, Be

Mín. 75

Teor de Não Voláteis, %

Mín. 40

Perda por Calcinação, %

Máx. 13

INSTRUÇÕES DE USO


MIRATEC™ BD 500 é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos
compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.



Especial para blocos/cabeçotes, camisas, discos de freio e outras peças de veiamento
crítico.

ESTOCAGEM


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

MANUSEIO
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.

PRODUTOS COMPLEMENTARES
A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes
desmoldantes e aditivos de areia. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para
uma recomendação.

ASK Produtos Químicos do Brasil Ltda. | Via Anhanguera, km 103 | Nova Aparecida, Campinas - SP Brasil 13068-616 | Tel. +55 19 3781-1300
info.brazil@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com
As seguintes marcas são registradas pela ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH ou ASK Chemicals LP em um ou mais
países: ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST,
EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INFORM, INOBAKE, INOSOLVE, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX,
ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL, NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS,
SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN.

Liability for product advice and product-related information within the limits of the obligations arising from the collateral contractual agreements, if not expressly
agreed upon otherwise. (10.2015)

DESCRIÇÃO

Responsabilidade pelo aconselhamento do produto e informações relacionadas ao produto dentro dos limites das obrigações decorrentes dos acordos contratuais de garantia, se não expressamente acordado em contrário. (03.2017)
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