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ESMALTE URELAC BR / MB / MT 
 

CONSIDERAÇÕES  Esmalte de poliuretano de dois componentes, à base de resinas de poliacrilatos 

endurecidas com poli-isocianato alifático. Permite obter excelentes acabamentos 

em madeira e em superfícies metálicas. 
   

PROPRIEDADES  Acabamento brilhante/acetinado/mate, com bom poder obliterante e boas 

propriedades químico resistentes, nomeadamente grande resistência à intempérie 

e à exposição em ambientes húmidos, salinos ou industriais. Boa resistência a 

produtos de limpeza. Como é um poliacrilato endurecido com um poli-isocianato 

alifático, tem muito boa resistência ao amarelecimento.  
   

CARACTERÍSTICAS   

COV (Comp. Orgânicos Voláteis)  Valor limite (Cat. A/j): 500 g/L (2010) 

Este produto contém no máximo 499 g/L COV. Este valor refere-se ao produto 

diluído com 5% de Diluente Urelac, catalisado com o Endurecedor 031. 

Densidade   1,325 (+/- 0,175) gr/cm3  

Viscosidade  95 ( +/ - 25 ) seg  DIN 4 a 20°C 

Aspeto da película seca  Brilhante / acetinada / mate. 

Cor  Várias. 

Tempos de secagem  Superficialmente: 60 a 90 minutos; em profundidade: 10 a 24 horas. 

As máximas resistências só se obtêm passadas 72 horas. 

Rendimento teórico  12 m2/l 
   

APLICAÇÃO   

Preparação do suporte  Deve apresentar-se bem limpo, devidamente lixado e sem humidade. 

Madeiras: aplicar como primeira demão a Sub Capa Poliur. 

Superfícies metálicas: aplicar na primeira demão o Primário Urezin. 
Condições de aplicação e secagem  Agitar até completa homogeneização; deve ter-se especial cuidado em mexer 

pelo fundo da embalagem. A temperatura ambiente deve situar-se entre os 10° e 

os 25° C, e a humidade atmosférica deve ser inferior a 75%. 

Processos de aplicação  Trincha, rolo e pistola. 

Relação da mistura   4 partes de Esmalte Urelac BR ou M/B ou MT / 1 parte de Endurecedor 031 

Duração da mistura  4 horas ( a 20° C ) 

Viscosidade da mistura  20 ( +/- 2 ) seg DIN 4 a 20° C 

Viscosidade de aplicação  Pistola convencional: 18 seg DIN 4 a 20° C 

Diluição  Até 5% de Diluente Urelac, no caso de ser necessário. 

Diluente de limpeza do equipamento  Diluente Celuloso / Diluente Urelac 
   

FORNECIMENTO   1 litro / 5 litros / 20 litros  
   

ARMAZENAGEM   Armazenar a uma temperatura inferior a 45° C em lugar seco, bem ventilado e 

afastado de calor e da luz solar direta. 
   

CONSELHOS DE SEGURANÇA   Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar nas zonas de 

aplicação e de secagem. O produto deve armazenar-se longe de fontes de calor e 

elétricas. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser 

cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical. 
NOTA: Relativamente ao valor de COV, não nos responsabilizamos por produtos obtidos com misturas diferentes do que 

se recomenda acima. Alertamos para a responsabilidade de todo o agente ao longo da cadeia de fornecimento, devendo 

cumprir o disposto no Decreto-Lei DL 181/2006 de 6 de Setembro. 
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