TINTA REFRATÁRIA

SOLITEC W 277/A é uma tinta aquosa a base de zirconita, pronta para uso.
É altamente refratária, utilizada especialmente em fundições de aço (carbono, inox, ligas
especiais, super duplex, etc) ou, em casos especiais, na fundição de ferro fundido.
SOLITEC W 277/A possui uma tecnologia exclusiva de mudar de cor à medida que a tinta seca,
após a aplicação no molde (rosa quando úmida e bege quando seca). Isso dá garantia visual ao
operador de que a tinta está seca durante o vazamento do metal.

DADOS ANALÍTICOS
Densidade, Be

Mín. 84

Teor de Não Voláteis, %

Mín. 69

Perda por Calcinação, %

Máx. 3

INSTRUÇÕES DE USO


SOLITEC W 277/A é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos
compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.



É recomendado para uso em machos ou moldes de médio e grande porte, eliminando
defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e penetração de metal.



SOLITEC W 277/A foi desenvolvida para ser aplicada por pincel ou spray.



Não precisa ser diluída, vem pronta para o uso.

ESTOCAGEM


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

MANUSEIO
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).
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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)

SOLITEC W 277/A

TINTA REFRATÁRIA

SOLITEC W 277/A
Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

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.
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PRODUTOS COMPLEMENTARES

