TINTAS REFRATÁRIAS

SOLITEC 279 é uma tinta à base de zirconita diluída em água.
É altamente refratária, utilizada especialmente em fundições de aço ou, em casos especiais, na
fundição de ferro fundido, indicada para peças grandes.

DADOS ANALÍTICOS




Densidade*, Be
Teor de Não Voláteis, %
Perda por Calcinação, %

78 – 90
75 – 80
Máx. 3

* Diluição 500g pasta / 80g álcool

APLICAÇÃO
SOLITEC 279 é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com
água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.
Possui refratários de alto ponto de fusão e sinterização, por isso é recomendada para ser usada em
peças grandes, eliminando possíveis defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e
penetração do metal.
Foi desenvolvida para ser aplicada por pincel ou spray.



Pincel: 100 partes de SOLITEC 279 / 8 partes de água
Spray: 100 partes de SOLITEC 279 / 10 partes de água

ESTOCAGEM


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

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.
Para mais informações consulte o item nº 7 “Manuseio e Armazenamento” na Ficha de
Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).
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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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