BOLETIM TÉCNICO
SELADORA CONCENTRADA
A Seladora Concentrada Grafflit é um produto desenvolvido especialmente para aplicação sobre madeiras novas em
ambientes internos. Apresenta acabamento acetinado, incolor e transparente, proporcionando ótimo poder de enchimento,
selagem e aderência. Fácil de aplicar, alto rendimento, pode ser lixado até 1 hora após sua aplicação. Indicado para
ambientes internos reduz a porosidade e elimina a absorção antes da aplicação do acabamento em superfícies novas de
madeira, dos tipos móveis em geral, armários embutidos, madeiras decorativas, lambris, etc.
EMBALAGEM:
900mL, galão 3,6L e lata 18L.
CORES:
Conforme catálogo.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Resinas alquídicas modificadas, nitrocelulose, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois, éteres
glicólicos e aditivos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento
Teor de Sólidos (%)
Peso Específico (g / cm3)
Viscosidade Copo Ford 04 (t)
Diluente
Toxidade

Acetinado
18-25
0,90 – 1,10
90’’ - 180’’
Thinner PN Grafflit
Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou
mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior
aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:
Madeira
•

Nova: Verificar se a madeira está seca, lixar para eliminar farpas e eliminar o pó. Aplicar uma demão, aguardar
secagem entre 1 a 2 horas, lixar e reaplicar se necessário.

APLICAÇÃO
Aplicar de 2 a 3 demãos com rolo, pincel, boneca ou pistola.
DILUIÇÃO
Diluir com Thinner PN, Boneca: diluir máx.60% - Pistola: diluir máx. 80%.
RENDIMENTO
Até 10m² por litro/demão*. Podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da superfície e espessura de camada
aplicada.

SECAGEM
Toque: 10 min
Lixamento: 1 a 2 horas
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ARMAZENAMENTO:
Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos,
alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
ADVERTÊNCIAS:
Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura,
pó ou partículas suspensas no ar. Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade
relativa do ar superior a 80%. Não usar outro solvente para diluição. Produto a base de nitrocelulose com interferência de
temperatura, pode ficar menos resistente e grudar no empilhamento, por isso recomendamos atenção quanto as condições
de armazenagem das peças com este tipo de acabamento. Não aplicar em superfícies externas, o contato com a umidade e
intemperismo provoca desplacamento e esbranquiçamento do produto. Não aplique produtos PU sobre seladora, pois pode
craquelar o filme. Normalmente com 03 demãos se consegue ótimo resultado, mas, dependendo do tipo ou estado da
superfície, pode ser que seja preciso mais demãos. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugar. Não aplicar em
madeira verde. Não usar em madeira úmida. Não misturar com produto de outra composição.
DESEMPENHO DO PRODUTO:
O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as
instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto
depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do
aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não
deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície
e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato
e condições ambientais, etc.
VALIDADE:
24 meses, após a data de fabricação.
EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148
A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

GRAFFLIT INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA
CNPJ 05.691.870/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
(43) 3377-5500
Químico Resp:
Luis Carlos Ferreira dos Santos
CRQ PR 09400615– IX Região

RQ 814

Rev.:02 – 29/04/2020
www.grafflit.com.br

Página: 2 de 2

